OCHRANA ZDRAVÍ UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ
Domov mládeže zahájí ve školním roce svou činnost v plném rozsahu, v souladu se
školskými právními předpisy a zvýšenými hygienickými opatřeními vůči šíření infekčních
nemocí, včetně covid-19.
Domov mládeže přijímá opatření v souladu s legislativou a doporučeními MŠMT v oblasti
ochrany veřejného zdraví, která jsou závazná pro všechny osoby v domově mládeže.
1) Domov mládeže nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky
infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, kašel, rýma, bolesti kloubů a svalů, ztráta chuti či čichu apod.). Pokud
žák vykazuje příznaky již doma, ať v žádném případě na domov mládeže
neodjíždí a telefonicky informuje DM (t.č. 605 700 413).
Při jejich zjištění (objevení) volíme tento postup:
a) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do DM-žák není vpuštěn do domova
mládeže; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce.
b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do DM a není přítomen zákonný
zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznamuje DM neprodleně zákonnému
zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka z DM. Pokud
toto není možné, postupuje dle následujícího bodu.
c) Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka v DM. Žák bude
neprodleně umístěn do předem připravené samostatné místnosti, bude mu
poskytnuta rouška a současně bude informován zákonný zástupce žáka o
bezodkladném vyzvednutí žáka z DM. Zletilý žák opustí v nejkratším možném
čase budovu domova mládeže. Zákonný zástupce bude upozorněn na povinnost
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2) Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického
nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a
dorost. Na základě tohoto potvrzení je žákovi umožněn vstup do budovy.
3) Roušky pro žáky a zaměstnance ve společných prostorách domova mládeže budou
povinné jen v případě, že se na semaforu (tj. stupeň pohotovosti II) v našem regionu
rozsvítí oranžová. Doporučujeme žákům vybavit se od 1. září dostatečným množstvím
roušek a sáčkem na jejich uložení.
4) Jsou omezeny vzájemné návštěvy žáků mezi výchovnými skupinami.
5) Společenské místnosti jsou používány zejména pro aktivity jednotlivých výchovných
skupin. Je vhodné dodržovat odstupy.
6) Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí ruce, použijí dezinfekci a dodržují
stanovené rozestupy. Pokrmy, příbory a nápoje vydává personál školní jídelny.
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