Pravidla provozu Domova mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
Lanškroun v období od 10. 5. 2020
 Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám.
Všichni žáci domova mládeže nosí ve společných prostorách roušky.
 Každý žák je povinen před prvním vstupem do DM odevzdat podepsané čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.). Zde bere na vědomí i seznámení s vymezením rizikových skupin
stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
 Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a
starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je
důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.
 Společné přesuny žáků budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt mezi ubytovanými
žáky domova mládeže.
 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 Společenské místnosti ani kuchyňky se po dobu epidemiologických opatření nesmí používat.
 Pro desinfekci použitých roušek bude vyčleněna místnost č. 206.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
 Stravování bude probíhat dle pravidel a pokynů Školní jídelny Madoret.
Pokoje
 Na každém pokoji může být ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.
 Každý pokoj bude vybaven dezinfekčním prostředkem a jednorázové papírové ubrousky nebo
ručníky na ruce bude mít každý žák vlastní.
 Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku. Použité roušky se budou
vyhazovat pouze do určené nádoby.
 Žák neprodleně vždy po příchodu do DM a přezutí použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i
předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 Pro ubytované bude připraven časový rozpis pro používání společných sprch. Rozpis bude nastaven
tak, aby nedocházelo k shromažďování ubytovaných žáků a byla dodržována epidemiologická
opatření.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do
domova mládeže vstoupit. Pokud některý z bodů rizikových faktorů naplňuje jakákoliv osoba, která
s žákem žije ve společné domácnosti, doporučuje se, aby zákonní zástupci nebo zletilí zvážili tyto
rizika, a rozhodli o vhodnosti ubytovaní v domově mládeže s tímto vědomím.

Pravidla provozu Domova mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
Lanškroun v období od 1. 9. 2020
 Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám.
 Každý žák/žákyně je povinen před nástupem do DM odevzdat podepsané prohlášení o
bezinfekčnosti, kde svým podpisem stvrzuje zákonný zástupce nebo zletilý žák, že nepřišel do
styku s žádnou infekční chorobou, ani mu nebyl ze strany okresního hygienika nařízen zvýšený
dohled či karanténa.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je
důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.
 Kuchyňky po dobu epidemiologických opatření smí používat vždy pouze jeden žák/yně, který po
sobě uklidí a předá uklizenou kuchyňku sloužícímu vychovateli. Po-té může nastoupit další žák.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
 Žák neprodleně vždy po příchodu do DM použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 Stravování bude probíhat dle pravidel a pokynů Školní jídelny Madoret.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (horečka,
kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), je žák povinen
okamžitě hlásit sloužícímu vychovateli. Pokud některý z bodů rizikových faktorů naplňuje jakákoliv
osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti, doporučuje se, aby zákonní zástupci nebo zletilí
zvážili tyto rizika, a rozhodli o vhodnosti ubytovaní v domově mládeže s tímto vědomím.

Aktualizace předpisů k mimořádným opatřením proti šíření COVID. Platnost od 15. 9. 2020
1. Nosit ochranné roušky ve společných prostorách domova mládeže.
2. Omezit návštěvy spolužáků na pokojích, doporučujeme, aby v pokojích setrvávali pouze
ubytovaní určeného pokoje.
3. Dodržovat dostatečný odstup od ostatních ve společných prostorách domova mládeže.
4. Důsledně dbát na hygienu.
5. V areálu domova mládeže opět dodržovat dostatečný odstup nejméně 2m.

