Provoz Domu dětí a mládeže Varnsdorf v období od 11. 5. 2020 do konce
školního roku 2019/2020
Úvod
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky Domu dětí a mládeže Varnsdorf,
jehož provoz je možné obnovit od 11. 5. 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne
30. 4. 2020.
Dokument vychází z metodiky „Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do
konce školního roku 2019/2020“, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. 4. 2020.
Zájmové vzdělávání
 Vzdělávací aktivity jsou zajišťovány v omezeném režimu a pouze pro zapsané
účastníky.
 Vzhledem k okolnostem není garantována výuka původním pedagogem volného času,
může dojít k úpravě aktivit, délky trvání kroužku či posunutí jeho začátku. Některé
kroužky se z personálních, organizačních či epidemiologických důvodů neotevírají.
 Aktivity se realizují pro zájmové kroužky o počtu maximálně 15 účastníků.
 Složení skupin je v rámci kroužků neměnné.
 Kroužky mohou navštěvovat účastníci všeho věku a setkávají se v nich děti z různých
škol i obcí. Aby se zamezilo dalšímu míchání více kolektivů, každý účastník může
navštěvovat pouze jeden kroužek.
 Při prvním příchodu do kroužku je účastník povinen předložit vyplněné
a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Rizikovost se týká
jak samotných účastníků, tak i osob žijících ve společné domácnosti. Pokud nebude
čestné prohlášení předloženo, účastník nebude do kroužku vpuštěn.
Vstup do budovy
 Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoliv rodičům či jinému
doprovodu. Rodiče mohou do DDM vstupovat v nezbytně nutných případech pouze ve
vyhrazených hodinách (např. přihlášky, platby). Komunikace mezi rodiči
a DDM nadále probíhá především telefonicky nebo e-mailem.
 Děti, které přicházejí s doprovodem, převezme ve stanovenou hodinu vedoucí kroužku
u vchodu do budovy, po ukončení aktivit je zde doprovodu opět předá.
 Starší děti bez doprovodu mohou vstupovat do budovy v čase před zahájením jejich
kroužku.
 Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 Každý účastník s sebou musí mít sáček na uložení roušky.
 Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, Jejich opakované
nedodržování je důvodem k nevpuštění účastníka do DDM, případně k jeho
vyřazení ze zájmového vzdělávání.
Pohyb po budově
 Přesuny skupin účastníků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor
jsou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak
i jednotlivci včetně zaměstnanců DDM.
 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5
metru).




Toalety jsou vybaveny tekutým mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky.
Z bezpečnostních důvodů probíhá dezinfekce rukou pod dohledem pedagogického
pracovníka v klubovně.
Úklid a dezinfekce všech prostor probíhá minimálně jednou denně. Dezinfekce
povrchů a předmětů, které používá velký počet lidí (kliky, vypínače, klávesnice,
klavír…) se provádí několikrát denně.

Klubovny
 Neprodleně po příchodu do klubovny musí každý použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou vodou a tekutým mýdlem.
 Pokud je v průběhu aktivit zachován rozestup 2 metry, nemusí účastníci a pedagogičtí
pracovníci nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky
v klubovně nosit.
 U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový
tanec, pohybové aktivity), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem
na princip ochrany zdraví.
 Při sejmutí roušky si ji každý účastník ukládá do vlastního sáčku.
 Čištění předmětů, které používá větší počet účastníků, je prováděno častěji.
 Každá klubovna je vybavena dezinfekcí na ruce a povrchy, aby mohla být v případě
potřeby kdykoliv použita.
Podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti
a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do DDM vstoupit.
 Pokud účastník v průběhu vzdělávání vykazuje některý z možných příznaků COVID19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce
s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka (zletilý účastník opustí DDM v nejkratším
možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření se informuje
spádová hygienická stanice. Ostatní účastníci jsou umístěni do jiné klubovny
s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného
účastníka. V případě potvrzení nákazy se postupuje podle pokynů hygieniků.
 Obdobný postup se použije také v případě, pokud se příznaky objeví u zaměstnance
v průběhu práce.

Ve Varnsdorfu dne 4. 5. 2020
Bc. Marcela Louková
ředitelka Domu dětí a mládeže Varnsdorf

