Hygienická pravidla v DDM Luhačovice
Vážení rodiče, milí účastníci kroužků, naši lektoři – vedoucí kroužků,
jak jste jistě zaznamenali ze sdělovacích prostředků, úprava hygienických opatření
ve školách a školských zařízeních se týká i nás - volnočasových vzdělávacích
zařízení…
Opatření by měla vést nejen k minimalizaci rizika nákazy, ale především k zamezení
zbytečných karantén (kontakt s pozitivně testovaným kontaktem není hodnocen jako
rizikový, pokud oba lidé měli roušku či respirátor).
Pravidla platná od 18.9.2020, vycházející z nařízení MZ ze dne 17.9.2020:





Vstup do budovy a pohyb po společných prostorách – chodbách:
v roušce s výjimkou dětí do dvou let věku,
vstup do budov pro doprovod předškolních dětí (nezdržovat se v nich déle než
15 minut.)- je umožněn na dobu nezbytně nutnou. Není tedy možné pobývat
na chodbách po dobu konání kroužku. Děti školního věku vcházejí do budov
samostatně.
Šatny větrejte.

Pobyt v klubovnách:
1. kroužky předškoláků – roušky nejsou povinné pro děti ani pedagogy,
2. kroužky pro žáky 1. stupně – roušky nejsou povinné pro děti ani pedagogy, jsou však
doporučené,
3. kroužky pro žáky 2. stupně ZŠ a všechny starší účastníky – povinnost roušek platí
pro účastníky i pedagogy kromě níže uvedených výjimek,
4. kroužky smíšené – žáci z 1. a 2. stupně v jedné aktivitě – povinnost roušek
pro všechny jako v bodě 3.
5. kroužky smíšené – rodiče s dětmi předškolního věku – rodiče i pedagogové mají
roušky,
6. kroužky dospělí – dospělí i pedagogové mají roušky pouze při jiných,
než pohybových, tanečních a pěveckých aktivitách,
7. Klub K – žáci z 1. a 2. stupně i pedagogové povinnost roušek (pouze na dobu
nezbytně nutnou(čekání na autobus, na kroužek, na rodiče)
8. Klubík – rodiče s dětmi od 1 roku – rodiče i pedagogové povinnost roušek,
doporučujeme omezit pobyt v klubovně na kratší dobu
Výjimky z bodu 3, 4, 5 při kterých rouška není povinná: sportovní a pohybové
kroužky (např. taneční), cvičení, kroužky dechových hudebních nástrojů, kroužky se
zpěvem – doporučeno důsledné udržování odstupu 2 metry, kroužky venku v přírodě
Každý účastník bude mít s sebou sáček se jménem a příjmením dítěte na uložení
roušky.
Pokud účastník přijde do kroužku bez roušky – v DDM je zásoba roušek pro tuto
situaci.
Pokud je zaměstnanec organizace nebo účastník v rizikové skupině, může podle
svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst
s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor.

Pobyt v kancelářích – rouška není pro pracovníky povinná, je-li dodržen odstup
2 metry a pravidelné větrání prostor, pokud vstoupí do kanceláře jiná osoba, roušky
mají všichni. S cizími příchozími osobami co nejrychleji vyřídíme, co je potřeba, aby
se zbytečně nezdržovali v místě poskytování zájmového vzdělávání.
Přezouvejte se a ukládejte obuv na určené místo, doporučujeme potom umytí rukou
nebo použití dezinfekce, používejte papírové utěrky, na WC se neshromažďujte,
choďte po jednom, kašlat a kýchat doporučujeme do jednorázového kapesníku a ten
neprodleně vyhoďte do koše a umyjte si ruce. Pitný režim - účastníci pijí z vlastní
láhve.
Doporučujeme používání vlastní karimatky nebo si na karimatku položte vlastní,
dostatečně velký ručník, který si po cvičení odneste domů.
U vstupů do budovy i v učebnách jsou umístěny nádobky (dávkovače)
s dezinfekcí. Nádoby s desinfekcí jsou k dispozici na místech odloučených, kde
zájmová činnost DDM Luhačovice probíhá. Samozřejmě můžete využít i svou vlastní.
Prosíme o důkladnou hygienu rukou hned po vstupu do budovy, klubovny i při
odchodu z kroužku.
Mezi jednotlivými kroužky bude místnost vždy důkladně vyvětrána a všechny
sdílené povrchy, kterých se dotýkají účastníci rukama, budou očištěny
dezinfekcí – kliky, míče gymnastické, trampolíny, pomůcky, stoly…
Z tohoto důvodu může dojít k posunům zahájení a ukončení kroužku o cca 5 minut –
prosíme o toleranci.
Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením.

