
*Možné OFOTIT do svého mobilu !!! 

Krizový plán příjmu dítěte po záchytu nebo návratu do zařízení -  postup 

ZÁCHYT – jede se pro chlapce na PČR nebo na jiné místo  : Určené vozidlo : ………………………  

Před cestou: (přečtu si pokyny) 

 přijímám informaci o záchytu, zároveň se informuji na stav dítěte, požaduji změření tepoty, 

zjišťuji možné příznaky, dušnost, kašel, 

 na záchyt jedou vyčlenění pracovníci pro tyto účely i v závorce (žluté označení v rozpisu) 

 před výjezdem si nachystám pomůcky („coronavir brašnu“ - rukavice, roušky pro osádku 

vozidla i pro dítě,  teploměr - jakýkoliv, případně dezinfekci, pokyny)   

 zajistím doplnění služby o další pedagogy nebo deleguji na hlavní službu 

 zjistím stav na místě záchytu  

 kontakt s dítětem: opět zjišťuji jeho stav, změřím teplotu, zjišťuji možné příznaky teplotu 

dušnost, kašel,  

 v případě příznaků COVID -19 řeším postup na místě ve spolupráci s PČR a lékařskou 

službou 112 a viz pokyny níže !!!! 

 dítě nemá příznaky - vybavím ho rukavicemi a rouškou, poučím o následcích dalšího útěku a 

opatření vlády - nejnutnější poučení a možné sankce, nechám dítě napít a vymočit   

Na cestě: 

 informuji vedení zařízení (případně pohotovost) telefonicky o stavu dítěte a přijímám další 

pokyny   

 ve vozidle dodržuji hygienu a nesundáváme roušky, nejíst, nepít  

 zavolám telefonicky do zařízení sdělím aktuální zdravotní stav dítěte a připravím časově 

hlavní službu na možný příjem (kdy dojedeme) – přichystání místa a zvolení vhodné skupiny 

pro chlapce – nejlépe odděleně (řešení dle akt. situace) 

Po příjezdu do zařízení: (využívám určený vchod) 

 po příjezdu do zařízení jsem v kontaktu s dítětem pouze sám a osádka vozidla, nepředávám 

nikomu dalšímu k dohledu – omezím kontakt s dalšími osobami v zařízení a dětmi 

dítě bude umístěno, pokud možno samo na výchovnou skupinu, pokud to nebude možné, 

bude umístěno na skupinu k ostatním dětem, které jsou rovněž po útěku  

nejdříve se provede celková hygiena dítěte, řádná dezinfekce rukou, vyprání osobního 

prádla 

 umísťuji na skupinu, prohlídku zabezpečuji sám 

 zajistím nezbytnou hygienu a hygienické pomůcky pro děti na skupině (oblečení a drogerii je 

nachystáno na služebně) 

 zajistím likvidaci rukavic a jednorázové roušky, vyvaření látkové roušky, dohled nad hygienou, 

průběžné měření bezkontaktním, popř. i obyčejným teploměrem a provedu zápisy o 

zdravotním stavu dítěte do Evix (evidenčního programu) 

 předávám informace hlavní službě o provedených úkonech telefonicky      

 řidič vozidla zajistí dezinfekci vozidla  

 zůstávám v přímé činnosti u dítěte, popřípadě se domluvím s řidičem vozidla, že zůstane on 

v přímé činnosti   

 po zajištění základních potřeb a úkolů informuji ŘE nebo určeného pracovníka za vedení  



 důsledně dodržuji BOZP a po ukončení služby dodržuji hygienická opatření i po návratu domů 

 hlavní služba doplní hygienické pomůcky do „coronavir brašny“ dle seznamu  

SAMOSTATNÝ NÁVRAT DÍTĚTE DO ZAŘIZENÍ – PO ÚTĚKU, PO DOVOLENCE 

 na příjem jsou vyčlenění pracovníci pro tyto účely  

 po zazvonění od vchodu se informuji o jeho zdravotním stavu a dám dítěti vědět, aby vyčkalo 

a přešel k určenému vchodu  

 přečtu si pokyny a zajistím přes dalšího kolegu doplnění služby nebo zajištění dohledu 

jiných dětí!! 

 před kontaktem s dítětem si nachystám telefon sebou a pomůcky z „coronavir brašny“ - 

rukavice, roušky pro pedagogy i pro dítě, teploměr - jakýkoliv, případně dezinfekci, pokyny  

 kontakt s dítětem – mám roušku a rukavice, dávám roušku dítěti případně antibakteriální gel 

na ruce, aby provedl očistu před vstupem - zjišťuji jeho zdravotní stav, změřím teplotu, zjišťuji 

možné příznaky teplotu dušnost, kašel,  

Jeví známky nakažení   

 v případě příznaků COVID -19 řeším postup na místě, pokud možno nevcházím do objektu  

 dále předávám informaci dalšímu ve službě a tento zajišťuje ve spolupráci s lékařskou 

službou 112 a viz. pokyny níže další věci, já sám zajistím dohled u dítěte, např.na lavičce, na 

hřišti a pod. a vyčkám dalších informací na telefonu 

 odděluji co nejvíce od ostatních kontaktů 

 co nejvíce chráním sebe – BOZP 

 předám informaci lékaři RZS 

 po převzetí dítěte ze strany RZS provedu očistu a dezinfekci sebe a zlikviduji roušky a 

rukavice,  

 telefonicky předám informace vedení nebo hlavní službě, ta zapíše zápis do Evixu 

 odcházím do možné karantény do výsledků testu na coronavir u dítěte  

 využívám určený prostor k možné karanténě své osoby nebo i kolegy, případně domácí 

karanténu s ohledem na povinnosti spolubydlících osob (také karanténa) 

Nejeví známky nakažení 

 dítě nemá příznaky - vybavím je rukavicemi a rouškou, poučím o následcích dalšího útěku a 

opatření vlády - nejnutnější poučení a možné sankce,  

 jsem v kontaktu s dítětem pouze sám, případně ve dvou k tomu určení, nepředávám nikomu 

dalšímu k dohledu – omezím kontakt s dalšími osobami v zařízení a dětmi 

dítě bude umístěno, pokud možno samo na výchovnou skupinu, pokud to nebude možné, 

bude umístěno na skupinu k ostatním dětem, které jsou rovněž po útěku  

nejdříve se provede celková hygiena dítěte, řádná dezinfekce rukou, vyprání osobního 

prádla 

 umísťuji na skupinu, prohlídku zabezpečuji sám 

 zajistím nezbytnou hygienu a hygienické pomůcky pro děti na skupině (oblečení a drogerii je 

nachystáno na služebně) 

 zajistím likvidaci rukavic a jednorázové roušky, vyvaření látkové roušky, dohled nad hygienou, 

průběžné měření bezkontaktním popř. i obyčejným teploměrem a provedu zápisy o 

zdravotním stavu dítěte do Evix  

 předávám informace hlavní službě o provedených úkonech telefonicky      



 zůstávám v přímé činnosti u dítěte, popřípadě se domluvím s kolegou k tomu určenému 

úkonu, že zůstane on v přímé činnosti   

 po zajištění základních potřeb a úkolů informuji ŘE nebo určeného pracovníka za vedení 

důsledně dodržuji BOZP, po ukončení služby dodržuji hygienická opatření i po návratu domů 

Jak postupovat, když má dítě zvýšenou TT nad 38,0°C? 

Pokud bude dítě vykazovat známky nákazy viz leták v „coronavir brašně“– suchý kašel, respirační 

potíže, TT okolo 38,0°C – v době ordinačních hodin lékaře a nepřítomnosti zdravotní kontaktujte 

MUDr. ………… na tel. č. ………………. Než ji budete kontaktovat, mějte zjištěny informace – jméno a 

příjmení dítěte, datum narození, zdravotní pojišťovna, jaká je aktuální TT, jestli dítě dostalo 

antipyretika (léky na snížení teploty paralen apod.) - jaké a v kolik hodin, ve fyzickém popisu dítěte 

(osobní karta), zjistěte případné alergie a také, kde a s kým se dítě pohybovalo. 

Pokud bude mimo pracovní dobu, nejdříve telefonicky kontaktovat zdravotní na tel.č.  ……….. Než ji 

budete kontaktovat, mějte zjištěny informace – jméno a příjmení dítěte, jaká je aktuální TT, jestli dítě 

dostalo antipyretika (léky na snížení teploty paralen apod.) - jaké a v kolik hodin, ve fyzickém popisu 

dítěte zjistěte případné alergie a také, kde a s kým se dítě pohybovalo." Zdravotní vyhodnotí, zda 

budete telefonicky kontaktovat lékaře i v době kdy nemá ordinační hodiny. Pokud vyhodnotí, že ANO. 

lékař pak určí, zda přijede odběrová sanita, nebo dítě bude v izolaci bez vyšetření na COVID-19 s 

léčbou na antipyretikách.  

V žádném případě děti nevoďte k lékařce do ambulance! 

 Samozřejmě, že pokud je dítě ohrožené na životě je nutno volat 112, 155.  

V noci – pokud dítě není ohroženo na životě při TT nad 38,1 - doplnit tekutiny, provést lokální 

chlazení – obklady, zábaly, podat Paralen – záleží na váze dítěte u velkých dětí okolo 65 kil je 

možné podat 1-2 Paraleny v časových odstupech 6 hodin, při neklesající horečce, pokud nejde o 

příznaky COVID-19 je možno střídat Ibalgin x Paralen. Sledovat a zapisovat zdravotní stav dítěte. 

 

Obsah „coronavir brašny“ na doplnění:  

 4 x roušky 

 4 x páry hygienických jednorázových rukavic  

 1 x bezkontaktní teploměr  

 1 x velký igelitový pytel černý,  

 4 x igelitové sáčky průhledné 

 několik papírových ubrousků  

 spray Predator – dezinfekce spray 

 1 x dezinfekce rukou septoderm  

 leták příznaky COVID – 19 

 pokyny pro záchyt a příjem dítěte do zařízení  

 služební telefon a nabíječka, tel. č.: +420 …..  

 


