Informace o provozu domova mládeže a hygienických
opatřeních zavedených k 11. 5. 2020
Na základě harmonogramu uvolňování mimořádných opatření vydalo MŠMT metodická
doporučení pro provoz domovů mládeže.
Ubytování v domově mládeže je umožněno pouze žákyním 4. ročníku SZŠ a 2. ročníků ZIS
v souvislosti s jejich přítomností na výuce ve škole.
Jejich pohyb v domově mládeže je spojen s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky a řídí
se těmito principy:

Pokyny pro cestu do a z domova mládeže
• Řídí se obecnými pravidly chování stanovenými jako krizová opatření.
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška).
• Dodržení odstupů 2 metry.
• Před domovem mládeže je zákaz shromažďování, i zde platí rozestupy 2 metry.
Vstup do domova mládeže
• Při příjezdu na domov mládeže v neděli bude vstup vrátnicí DM.
• Při vstupu žákyně odevzdá na vrátnici vyplněný a podepsaný formulář o BEZINFEKČNOSTI
a rizikových osobách. Formulář je třeba doma vytisknout. Je dostupný na webových
stránkách školy. Bez odevzdání formuláře vám bude odepřen vstup.
• V případě splnění podmínek rizikovosti zvažte svou přítomnost v domově mládeže.
• V ostatní dny je vstup do DM umožněn pouze přes vrátnici školy.
• Do budovy domova vstupují pouze ubytované žákyně bez doprovodných osob.
• Při vstupu vám bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Při teplotě nad
37,3°C vám bude odepřen vstup.
• Každá vstupující osoba má povinnost si na vrátnici dezinfikovat ruce.
• Všichni vstupují v roušce. (Z domu bude každá žákyně vybavena minimálně 2 rouškami na
každý den a PVC sáčkem.)
Pohyb v domově mládeže
•
•
•

•
•

Při příchodu do domova je důležitá dezinfekce rukou.
Dezinfekce je k dispozici u vrátnice domova mládeže a dále na každém patře, kde jsou
žákyně ubytovány.
Platí zásada zbytečně se nezdržovat na chodbách a ve společných prostorách, dodržovat
rozestupy 2 m. Pohyb v těchto prostorách je povolen pouze v roušce. Na pokoji se nošení
roušky nevyžaduje.
Společenské místnosti nebudou po dobu epidemiologických opatření v provozu.
Při kontaktu s personálem platí dodržování odstupu 2 m a taktéž použití roušky.

•
•
•

•
•
•

Po příchodu na pokoj je důležité si důkladně umýt ruce (mýdlo, jednorázová papírová
utěrka).
Pro dezinfekci (vyvaření) roušek je vyčleněna nádoba v kuchyňce ve 4. patře spolu s
návodem na jejich dezinfekci.
Na pokoji bude ubytována vždy jen jedna žákyně, které je přidělena příslušná sprcha.
Návštěvy jsou zakázány. Při příchodu do DM je nutno se nahlásit v hlavní kanceláři dodržet odstup 2 m.
V neděli po příjezdu na DM již nebude možné budovu opustit.
V ostatních dnech bude možný pohyb mimo domov mládeže pouze do 20 hodin.
Při prvním vstupu do školy na Merhautovu bude nutno odevzdat ještě jednou vyplněný
druhý podepsaný formulář o BEZINFEKČNOSTI a rizikových osobách.

•
•

Pro případné objevení podezření z onemocnění koronavirem bude v DM připravena
izolace.
Je doporučeno časté větrání místností.

Zajištění podmínek stravování
•
•

•
•
•
•
•

Je možné se přihlásit k odběru jídla ve školní jídelně. Vlastní příbor podmínkou. Zákaz
vynášení nádobí.
Pro ubytované budou zajišťovány pouze obědy. Snídaně a večeře si musí ubytované žákyně
zajistit samy.

Provoz školní jídelny
Před vstupem je důležitá dezinfekce rukou.
Při čekání na výdej stravy dodržovat rozestup 2 m.
Umístění strávníků je vždy pouze jedním směrem, s rozestupy 2 m.
Při jídle je možné opět roušku odložit do přineseného PVC sáčku a po jídle opět roušku
nasadit.
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