ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
Postup při výskytu infekčního onemocnění u ubytovaného žáka nebo
zaměstnance na DM
DM - škola aktivně nezjišťuje u ubytovaných žáků a zaměstnanců příznaky infekčního
onemocnění. Příznakům u ubytovaných žáků však věnují pedagogičtí pracovníci
pozornost a při jejich zjištění postupují podle tohoto opatření. Za normální tělesnou
teplotu je obecně považována hodnota do 37 °C (včetně).
Podezření na výskyt infekčního onemocnění
Příznaky jsou patrné již při příchodu ubytovaného žáka na DM:


Ubytovaný žák nevstupuje do budovy DM a telefonicky konzultuje situaci
s vychovatelem. Případně setrvá u vchodu do DM či po domluvě odchází za
použití respirační roušky rovnou k izolační místnosti DM.

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti ubytovaného žáka v DM:












Informace musí být neprodleně předána vedoucímu vychovateli telefonicky
na mobil nebo prostřednictvím SMS. Vedoucí vychovatel DM zajistí další
distribuci informace v rámci DM či školy podle vyhodnocení situace.
Neprodleně dojde k použití osobní roušky a umístění do předem připravené
samostatné místnosti DM, která je určena na každém DM a je označena
oznámením „Izolační režim“.
Vychovatel ve službě zajistí přemístění žáka do určené a označené izolační
místnosti. V případě nezletilého ubytovaného žáka musí být informován jeho
zákonný zástupce se záměrem dohodnout bezodkladné vyzvednutí
ubytovaného žáka z DM.
Zletilý ubytovaný žák opustí v nejkratším možném čase budovu DM.
Ve všech uvedených případech vychovatel informuje zákonného zástupce,
resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
Před odjezdem, odchodem z DM si ubytovaný žák sbalí a odnese nejnutnější
věci a použité zapůjčené lůžkoviny odevzdá v přiděleném zavázaném pytli.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 na DM vedoucí
vychovatel nebo zástupce vedení školy KHS nekontaktuje.

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti zaměstnance na DM:


Informace musí být předána vedoucímu vychovateli telefonicky na mobil
nebo prostřednictvím SMS. Vedoucí vychovatel DM zajistí další distribuci
informace v rámci DM či školy podle vyhodnocení situace.



Zaměstnanec DM nebo aktivitu DM opustí v nejkratším možném čase
s použitím roušky a za dodržení dalších obecně známých pravidel chování a
jednání při podezření na infekční onemocnění, příp. na nákazu covid-19.

Informování o výskytu onemocnění covid-19
 DM či školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS,
která sdělí DM či škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických
opatřeních.
 V případě, že se vedoucí vychovatel DM, vedení či ředitel školy dozví o
výskytu
onemocnění
covid-19
dříve,
kontaktuje
zaměstnance
protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně
příslušné KHS.

Výskyt onemocnění covid-19 v DM
 Karanténa se týká osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob
rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 Vedoucí vychovatel neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných
krocích v provozu DM stanovených KHS a o případné úpravě chodu DM
ubytované žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků, vychovatele a ředitele
školy.
 Pokud bude nařízena karanténa vychovateli DM:
o je-li to organizačně a provozně možné, vykonává vychovatel práci
z jiného místa (pobírá plat),
o nedojde k dohodě se zaměstnavatelem, není povinností zaměstnance
práci vykonávat (pobírá dávky v době nemoci).
 Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji
ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany
nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.
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