Ochrana zdraví a provoz Domova mládeže VOŠ, OA a SZŠ
Domažlice v období do konce školního roku 2021/2022
V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a
povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho
zákonným zástupcem. Pohyb žáků ubytovaných v domově mládeže se bude řídit těmito
principy:

Pravidla provozu pro domov mládeže
• Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách respirátory.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování,
po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého
žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.
• Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a
jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
• Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné
osušení rukou jsou umístěny před vstupem do školní jídelny.
• Dezinfekční prostředky jsou přiděleny vychovatelkám do kanceláří, do koupelen a na
chodbu
• Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
• Vedoucí vychovatelka určila pokoj (č. 22) pro případné objevení podezření z onemocnění
v průběhu provozu domova. Pokoj je vybaven lůžkem, tekoucí studenou a teplou pitnou
vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem pro bezpečné
osušení rukou jednorázovými papírovými ubrousky.

Pokoje
• Na pokoji se nevyžaduje nošení respirátoru.
• Žák neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí
rukou (důkladně 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
• Pro ubytované je připraven časový rozpis pro používání společných sprch tak, aby
nedocházelo k shromažďování ubytovaných žáků a byla dodržována epidemiologická
opatření.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest), nesmí do domova mládeže vstoupit.

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do předem
připravené samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Domov mládeže má
bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
• Pokud se u zaměstnance domova mládeže příznaky objeví v průběhu výkonu práce, opustí
budovu domova mládeže v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a
požadovaného odstupu.
Rámcová pravidla pro stravování
• Balíčky a obědy vydává kuchařka včetně čistých příborů.
• Do jídelny vstupují ubytovaní žáci s respirátorem podle stanoveného harmonogramu, který
striktně dodržují.
• Respirátor se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Základní pravidla pro provádění úklidu
• Před znovuotevřením jsou všechny pokoje důkladně uklizeny a vydezinfikovány. Byl
uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
• Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
• Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoli virucidní
aktivitou.
• Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na
etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
• Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci pokojů, stolů a povrchů, jako jsou např.
kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové
systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických
opatření je zakázán suchý úklid.
• Zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné
jednorázové pytle).
• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně dvakrát denně.
• Uklízečka byla informována a poučena o hygienických zásadách a o potřebě čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů.
• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci domova
mládeže nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).
Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
• Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.
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