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Provoz Střediska výchovné péče Dyáda do konce školního roku 2019/2020 

a ochrana zdraví  

 

Informace PRO KLIENTY 
 

Podmínkou pro poskytování preventivně výchovné služby v prostorách SVP a v osobním kontaktu je nutné 

předložení prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, 

kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), které podepíše zákonný 

zástupce nebo zletilé dítě. Pokud zákonný zástupce nebo zletilé dítě čestné prohlášení nepodepíše, nebude 

preventivně výchovná služba poskytnuta. 

 

Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze dětem a doprovázejícím osobám (s dítětem může jít jako 

doprovod pouze jedna osoba). V případě, kdy je nezbytná spolupráce s oběma zákonnými zástupci dítěte, 

mohou je po domluvě s odborným pracovníkem doprovázet oba. 

 

Neprodleně po vstupu do budovy musí každé dítě i každá doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce.  

 

Všichni – děti, rodiče i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky
1,2

. Každý bude mít s 

sebou sáček na uložení roušky. 

 

Mezi osobami v čekárně musí být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu dítě – 

doprovázející osoba. 

 

V průběhu poskytování preventivně výchovné péče v místnosti nemusí děti ani pedagogičtí pracovníci 

zařízení nosit roušku
1
, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).  

 

V případě potřeby mohou být děti vyzvány, aby si vydezinfikovaly nebo umyly ruce.  

 

V každé místnosti, kde se uskutečňují preventivně výchovné služby, je nezbytné často větrat 
(minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 

Pokud dítě nebo doprovázející osoba vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 (viz výše), je nutné, 

aby okamžitě opustil zařízení.  

 

Dítě i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Opakované nedodržování 

pravidel, po prokazatelném upozornění dítěte nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení 

poskytování preventivně výchovné služby. 

 

V návaznosti na pokyn MŠMT a další nařízení vlády zpracovala dne 11.5.2020 v Mostě                                                        

 

 

                                                               Mgr. Petra Bělohlavá 

vedoucí SVP 

                                                             
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné 
prostředky, které brání šíření kapének. 
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz). 


