Informace pro účastníky zájmového vzdělávání v DDM Smetanka Nový Bor
Od pondělí 18. května 2020 mohou do Smetanky vstoupit pouze účastníci zájmového vzdělávání, kteří se přihlásili do
otevřených kroužků a kurzů. Ovšem musíme dodržovat pravidla doporučená MŠMT o ochraně zdraví a provozu DDM
v období do konce školního roku 2019/2020.
1) Organizace vzdělávacích aktivit
Kroužky budou probíhat dle stanoveného rozvrhu a po dohodě s vedoucím kroužku. Pokud to bude možné,
budeme směřovat co nejvíce aktivit do venkovního areálu Smetanky a venkovních sportovišť. Maximální počet
žáků ve skupině je 15.
2) Předávání a vyzvedávání účastníků
Pohyb účastníků před budovou Smetanky a dodržování hygienických opatření bude organizovat pověřený
zaměstnanec DDM. Doprovod žáků nesmí vstupovat do budovy. Po skončení kroužku, budou žáci opouštět
DDM stejným vchodem, kterým do budovy vcházeli. V případě nepřítomnosti prosíme omluvte žáka u
vedoucího.
3) Provoz DDM a hygienická opatření
 Účastníci vstoupí do prostor DDM pod dohledem pracovníka Smetanky.
 Všichni účastníci i zaměstnanci DDM nosí ve společných prostorách roušky.
 Účastník je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými ho seznámí vedoucí kroužku.
 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, desinfekčním mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Jejich úklid a desinfekce bude probíhat minimálně 1
x denně.
 Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce
povrchů a předmětů.




Všechny místnosti, ve kterých se účastníci, pedagogové a další pracovníci DDM nacházejí, budou
důkladně desinfikovány nejméně jednou denně.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát
denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných
prostorách).
Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny budou minimálně jednou denně.

Režim v učebně






Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), žáci i vyučující musí roušky nosit i ve
třídě.
Při sejmutí si každý žák i vyučující ukládá roušku do sáčku.
Vedoucí zajistí pravidelné větrání ve třídě (minimálně 1 x za hodinu po dobu 5 min).

Režim u žáka při podezření na nákazu COVID-19



Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí vstoupit do školy.
Pokud žák bude během výuky vykazovat příznaky nemoci COVID-19, bude umístěn do samostatné
místnosti v prostorách vedení školy, kde je umístěna desinfekce. Zákonní zástupci budou kontaktování
s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. DDM informuje o podezření spádovou hygienickou stanici.

4) Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory
Před vstupem do školy žák odevzdá podepsané čestné prohlášení zákonného zástupce, kde prohlašuje, že se
u žáka neprojevily v posledních dvou týdnech příznaky virového onemocnění a že je seznámen s vymezením
osob s rizikovými faktory. Čestné prohlášení naleznete na webových stránkách nebo bude k dispozici při
vstupu do DDM.
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové
léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden bod 1- 8 uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní
zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na
vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

V Novém Boru 18. 5. 2020

Mgr. Olga Koutná
ředitelka DDM

