Provozní podmínky DDM Praha 9 – informace pro účastníky

Povinnosti při návštěvě zájmového kroužku
•

•

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 DDM Praha 9 vstoupit.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu účastníka:
o Zletilý účastník není vpuštěn na kroužek a je odeslán
domů.
o U nezletilého účastníka je neprodleně informován
zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí
nezletilého účastníka.

Vstup na zahradu a do jednotlivých budov
•

•

•

•

Před vstupem do areálu DDM Praha 9 je každý účastník
povinen použít nášlapný stojan s dezinfekcí a dezinfikovat si
ruce.
Vstup do budov je umožněn pouze účastníkům kroužků, a to
pouze s rouškou, kterou je nutné mít nasazenou ve všech
společných prostorách DDM (chodby, šatny, toalety).
Rodiče mohou děti doprovodit ke vchodu budovy, v níž
probíhá kroužek. Dále dítě pokračuje samo do učebny, kde
kroužek probíhá.
o Výjimku tvoří rodiče dětí předškolního věku. Tyto děti
mohou rodiče doprovodit za předpokladu, že mají po
celou dobu ve společných prostorách nasazenou
roušku.
Po skončení zájmového kroužku děti odchází z učebny sami.
Rodiče mohou na své děti čekat venku před budovami.

Povinnosti účastníka během kroužku
ROUŠKY
• Každý účastník je povinen mít v prostorách mimo učebnu
po celou dobu nasazenou roušku.
• O nutnosti mít nasazenou roušku v učebně v době konání
kroužku rozhodne lektor daného kroužku na základě
prostorové dispozice učebny, počtu dětí na kroužku anebo
podle činnosti.
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CHOVÁNÍ NA KROUŽKU
• Ihned po vstupu do učebny je každý účastník znovu povinen
použít dezinfekci na ruce nebo si případně pořádně po dobu
cca 20 až 30 sekund umýt ruce.
• Každý účastník by měl manipulovat pouze se svými
soukromými pomůckami nebo pomůckami, které byli
účastníkovi předány lektorem daného kroužku. Není vhodné
půjčovat si pomůcky navzájem mezi účastníky.

V případě podezření na COVID-19
•

•

V případě, že se vyskytnou příznaky v průběhu přítomnosti
dítěte na kroužku bude účastník umístěn do samostatné
místnosti.
o Zletilý účastník je ihned odeslán domů.
o U nezletilého účastníka je neprodleně informován
zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí
nezletilého účastníka
Ve všech uvedených případech zákonného zástupce, resp.
zletilého účastníka budeme informovat o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.

Co děláme pro vaši bezpečnost
•

•
•

•

Naši lektoři zajišťují po každém kroužku dezinfekci pomůcek,
kterých se účastníci kroužku dotýkali a také všech rizikových
ploch a předmětů jako jsou stoly, kliky, vypínače atd.
Na všech toaletách jsou pro naše účastníky k dispozici
jednorázové papírové ručníky a dezinfekce.
V průběhu každého dne zajišťuje určená služba dezinfekci
rizikových ploch (kliky, vypínače a další) ve všech společných
prostorech DDM.
V dopoledních hodinách probíhá důkladný každodenní úklid
všech prostorů v našem DDM Praha 9.

Děkujeme za pomoc s dodržováním pravidel.
Společně to zvládneme.
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