
Preventivní opatření k šíření nemoci COVID19. 

 

1. Základní informace  

Ukládám všem zaměstnancům, řídit se následujícími pokyny v rámci svých kompetencí. - při jakémkoliv 

podezření u dětí i zaměstnanců (zvýšená teplota, kašel, dušnost) informovat vedení ústavu, konzultovat 

telefonicky s příslušným praktickým lékařem, popřípadě s krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, 

zaměstnanci jsou povinni hlásit neprodleně vedení ústavu opatření jim uložená ze strany lékaře, hygieny 

vč. opatření vůči osobám, s nimiž sdílejí domácnost, zaměstnanci jsou povinni plnit příkazy vedoucích 

pracovníků, průběžně sledovat informace, umístěné v programu EVIX, šířené zprávami SMS, emailem 

apod., veškeré hromadné akce nad 15 účastníků jsou zrušeny do odvolání, zvážit pořádání dalších akcí s 

potenciálním rizikem.  

2. Středisko výchovné - uzavření denního stacionáře i ambulance do odvolání, - kontaktní osoba ………, 

informace jsou klientům podávány prostřednictvím webu SVP nebo telefonicky.  

3. Škola + dopoledne - ráno zajištění poučení dětí o dopoledním programu na jednotlivých výchovných 

skupinách, zadání úkolů k samostudiu, do 13,30 děti individuálně na skupinách – zajišťují učitelé, 

dopolední přítomnost vychovatele nebo asistenta pro zajištění činnosti pro děti – klíče apod na 

výchovných skupinách, další potřeby dětí zajistí operativně odborní a vedoucí pracovníci dle rozpisu. 

4. Pohyb dětí - jsou zrušeny individuální vycházky, vč. vycházek se zákonným zástupcem, náhrada za 

individuální vycházky je vyčleněn prostor pro relaxaci v areálu ústavu –vhodné i po skupinách – 

odpovědný pedagogický pracovník zajistí dostatečný dohled, zákaz samostatného pohybu dětí v 

intravilánu obce. Lze realizovat pouze zdravotní skupinové vycházky pouze do přírody nebo parku s 

maximálním počtem 6 dětí, doporučeno minimálně denně dopoledne, odpoledne a večer. Nákupy dětí 

jsou řešeny prostřednictvím pedagogů – 1 dítě, 1pedagog – 1 nákup pro ostatní děti. 1x dopoledne, 1x 

odpoledne. Dovolenky dětí ve spolupráci se zákonnými zástupci a kurátory jsou zachovány.  

5. Návštěvy  - zákaz všech návštěv na všech úsecích mimo zákonných zástupců a oprávněných osob, 

návštěvy preferovat v případě vhodného počasí v době návštěvy v areálu ústavu, nutno monitorovat 

zdravotní stav návštěv, v případě podezření na nemoc (nachlazení, kašel apod.) nevpouštět do zařízení, 

dále postupovat dle bodu 1., neodkladný vstup návštěv pouze přes vyčleněný vchod, nutno důsledně 

zapisovat do knihy návštěv.  

6. Kuchyně  - přísný zákaz vstupu všech neoprávněných osob - zajistit zvýšený pitný režim. 

7. Nové příchody dětí, návraty z dovolenek - monitorovat zdravotní stav příchozích, dále postupovat 

dle bodu 1.  

8. Záchyty  - přebíraní mimo ústav - monitorovat zdravotní stav, na cestu si zajistit bezdotykový 

teploměr, dále postupovat dle bodu 1., veškeré záchyty včetně samostatných návratů důsledně 

monitorovat jejich zdravotní stav, v případě nutnosti umístit na samostatnou výchovnou skupinu a 

neprodleně postupovat dle bodu 1., zajistit donášku jídla, na skupině průběžně vyhodnocovat situaci a 

režim přizpůsobovat. Podrobně je zpracován postup při příjmu a záchytu dítěte, včetně zajištění výbavy 

BOZP – hlavní služebna. 

9. Zdravotní péče - zrušit veškerou odložitelnou lékařskou péči po konzultaci s lékaři, akutní péči 

předem konzultovat s lékařem, monitorovat zdravotní stav dětí, dále opatření dle bodu 1.  

10. Informace  - seznámení s opatřeními 17.3.2020 – všechny děti – zajistí odpovědní pedagogičtí 

pracovníci. Zaměstnanci prostřednictvím vedoucích pracovníků, následně děti a zaměstnanci průběžně po 

příchodu do ústavu – záchyt, návrat z dovolenky, nástup do práce. dále seznámení s opatřením průběžně 

informovat o přijatých opatřeních všechny dotčené osoby a orgány, informace pro zákonné zástupce jsou 

na webu www.vustrilky.cz, poučení dětí před odjezdem na dovolenku písemně s podpisem. Veškeré 

návrhy doplnění a připomínky na mail …………...  



11. Zrušení skupiny pro děti s nařízenou ochrannou výchovou – v případě nezbytné nutnosti umístit 

dítě nebo děti s podezřením na onemocnění COVID19 (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost) a na 

nutnost izolace od ostatních dětí v návaznosti na přílohu této směrnice „Krizový plán příjmu dítěte po 

záchytu nebo návratu do zařízení“, ruším samostatný pobyt dětí s nařízenou ochrannou výchovou 

na jedné samostatné výchovné skupině. O nezbytnosti umístění rozhodne ředitel 

10. Balíček zaměstnance, doporučení – doporučuji zaměstnancům, aby si připravili balíček 

zaměstnance pro případ vyhlášení karantény v zařízení Krajskou hygienickou stanicí s nutností setrvat na 

pracovišti v karanténě.  

Doporučené vybavení na minimálně 14 dní:  

- věci osobní hygieny – zubní kartáček, pasta, mýdlo, šampón, krém, ručníky, papírové kapesníčky 

a ostatní 

- nebytné léky, které denně užíváte na dobu minimálně 14 dní, inzulíny apod., své vlastní kapky do 

očí apod. 

- náhradní oblečení, spodní prádlo, domácí obuv, pyžamo, knihy apod. 

- osobní doklady, průkaz pojištěnce 

- další dle vlastního uvážení 

12. Nošení roušek – Dle nařízení vlády je nezbytně nutné používat obličejovou roušky při jakémkoliv 

kontaktu s další osobou – zaměstnanec, dítě a to uvnitř zařízení i mimo něj, pokud nebudou děti 

respektovat toto nařízení, bude IHNED uděleno opatření ve výchově – zákaz vycházek, případně bude 

přivolána Policie ČR k řešení. Jakékoliv návštěvy, dodavatelé apod. bez obličejové roušky budou 

neprodleně vykázáni z prostor ústavu. 

13. Krizový plán příjmu dítěte po záchytu nebo návratu do zařízení – tvoří samostatnou přílohu 

tohoto dodatku   

 

Příloha. 

- Podpisový arch dětí 

- Podpisový arch zaměstnanců 

- Krizový plán příjmu dětí po záchytu nebo návratu do zařízení 

 


