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Nařízení ředitelky školy
k organizaci hygienických opatření v SPC v souvislosti s rizikem onemocnění covid-19
od 1. 9. 2020
Toto nařízení je v souladu s doporučením MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 – manuál MŠMT ze dne 17.8.2020.

Příchod ke škole a pohyb před školou
-

Dodržovat platná nařízení Ministerstva zdravotnictví.

-

Dodržovat nařízení školy.

Vstup do budovy školy
-

Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům. Ve výjimečných případech (klient
předškolního věku, klient s těžkým kombinovaným postižením) je umožněn přístup 1
doprovázející osoby. Klienta, popř. doprovázející osobu, si u hlavních dveří vyzvedne
poradenský pracovník.

-

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do zařízení vstoupit. Klientovi může být popř. změřena
teplota bezkontaktním teploměrem.
Pokud má klient alergický kašel či alergickou rýmu, doloží zákonný zástupce potvrzení
od lékaře.

-

Podmínkou pro poskytování poradenské služby je čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
chuti a čichu apod.), účasti na hromadné akci nebo návratu ze zahraničí, které podepíše
zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý klient čestné
prohlášení nepodepíše, nebude poradenská služba poskytnuta.

-

Všichni klienti musí mít s sebou 1 roušku uloženou v sáčku pro případ nutného použití .
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-

Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.
Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo
doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.

V místnosti, kde se uskutečňují poradenské služby
-

Příchody a odchody klientů musí být organizovány tak, aby nedošlo k jejich
vzájemnému kontaktu. Pracovnice zařízení budou respektovat rozvrh příchodů žáků
školy hlavním vchodem:

Vstup žáků školy do budovy:
o Děti MŠ vstupují zadním vchodem do MŠ (průchodem přes koridor).
o Žáci ZŠ a SŠ vstupují hlavním vchodem.


žáci přihlášeni do družiny: 6.30 – 7.30 hod.



ostatní žáci ZŠ: 7.30 – 7.45 hod.



žáci SŠ: 7.50 – 8.00 hod.

-

Neprodleně po vstupu musí každý klient i každá doprovodná osoba použít dezinfekci
na ruce.

-

V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí
pracovníci zařízení nosit roušku (štít), pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně
1,5 metru).

-

Všichni zaměstnanci SPC mají zajištěny ochranné prostředky (štíty, dezinfekce) a řídí se
hygienickými pravidly vydanými pro školy MŠMT a MZ ČR a vnitřními nařízeními školy.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po
dobu 5 min).

-

Poradenské služby probíhají v plném rozsahu.

-

Ihned po provedení poradenské služby proběhne dezinfekce povrchů nebo předmětů
(kliky dveří, spínače světla, pracovní stůl, lavice a židle pro klienty, opakovaně
používaný diagnostický materiál).

-

Klient je odveden poradenským pracovníkem k hlavním dveřím a předán zákonnému
zástupci (v případě nezletilého klienta).

Výjezdy do terénu
-

Zaměstnanci SPC jsou povinni zmapovat podmínky a nastavená hygienická opatření
dané školy.

-

Tato opatření při návštěvě školy jsou povinni respektovat. - V případě, že aktuální
situace nedovoluje přítomnost v dané škole, bude konzultace provedena elektronicky.
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Základní pravidla pro provádění úklidu
-

Provoz úklidu se řídí Nařízením s přesnými informacemi o průběhu úklidu a dezinfekce
pracoviště SPC.

-

Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky,
vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové
systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.

-

Odpadkové koše jsou uzavíratelné a musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

-

Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

Vypracovala: Mgr. Iva Doležalová
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