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Vážení návštěvníci, děti, rodiče!
Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme v zájmu prevence a zamezení šíření onemocnění
Covid-19 sestavili hygienicko-epidemiologický plán provozu (dále jen plán) a žádáme Vás tímto,
abyste dodržovali stanovená pravidla. V případě jejich porušování budete z budovy vykázáni.
Děkujeme za spolupráci a pochopení,

Za tým Skupovky,

Bc. Martina Weberová
Předseda PKRDM, správce budovy Skupovka
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V souladu s Nařízením Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.6/2020 ze dne
30. září 2020 stanovujeme pro budovu Centra volného času Skupovka pravidla, která slouží
jako Hygienicko-epidemiologický plán (dále jen plán).
Plán uvádí základní parametry, ale je nutno se řídit vždy aktuálními pokyny, které vydává Vláda ČR
případně Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

S příznaky virového nebo jiného onemocnění bude dětem/návštěvníkům odmítnut přístup. Pokud
bude takové onemocnění zjištěno v průběhu návštěvy budovy, budou rodiče/zodpovědné osoby
vyzváni, aby si takové dítě neprodleně vyzvedli nebo sami opustili budovu.
V případě potřeby (při podezření) může být měřena teplota i všem vstupujícím osobám.
Plán musí být v případě změny legislativy průběžně aktualizován. V plánu jsou zahrnuta případná
rizika.

Příchod k budově a pohyb po budově:
Příchozí budou minimalizovat velké shromáždění osob před budovou. Je nutné před budovou
dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Pro všechny osoby nacházející se v těsné blízkosti před budovou a uvnitř budovy platí povinnost
zakrytí úst a nosu rouškou.

V jedné místnosti nesmí probíhat aktivita pro více jak 10 osob (včetně lektorů).

Vstup do CVČ Skupovka a organizace provozu:
Pokud je to možné, doporučujeme osobám, které pouze doprovází návštěvníky, aby do budovy
nevstupovali – návštěvníky si vyzvedne před budovou lektor případně správce budovy. Pokud toto
není možné, při vstupu do CVČ Skupovka rodiče nebo jimi pověření zástupci (dále jen rodiče) i
samotní návštěvníci použijí dezinfekci rukou (k dispozici na chodbě).
Po předání dítěte lektorovi rodiče z budovy odchází (pokud se nejedná o skupinovou aktivitu dětí
s rodiči).

Zahájení konkrétních aktivit v budově bude po dobu platnosti nařízení posunuté tak, aby v jeden čas
nezačínali dvě aktivity současně a nedocházelo tak ke shromažďování většího počtu lidí ve
společných prostorách budovy.

Konkrétní posunutí začátku aktivit bude vyvěšeno na nástěnce u vstupu do budovy.

Cizí osoby (návštěvy, služební návštěvy apod.) mají vstup zakázán.

Po vstupu do jednotlivých místností se budou návštěvníci povinně zapisovat do evidence návštěv
(uvést jméno, telefonní kontakt), použít dezinfekci a používat roušku.

Doprovázející osoba (rodič atd.) se pohybuje v roušce po dobu nezbytně nutnou (předání, převzetí).

Do budovy je zákaz vnášet jakékoli soukromé hračky, zejména plyšáky apod. Pokud to aktivita
vyžaduje, smí si návštěvníci nosit potřebné pomůcky (hudební nástroje aj.).

V dětském koutku budou k dispozici pouze „tvrdé“ hračky jako jsou stavebnice, autíčka, domečky
apod. Z důvodu obtížné dezinfekce je nutné omezit plyšové, resp. měkké hračky, deskové hry apod.
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Hygienické podmínky:
Větrání: 1 x za hodinu, zajistí správce budovy.
Desinfekci rukou: Při každém příchodu do třídy po dobu 20-30 sekund, zajistí lektor. Desinfekce rukou
je povinná i po návratu ze sociálního zařízení.
Náhradní oblečení / bundy apod.: Mají být uloženy na věšáku ve vstupní hale ne ve třídách.
Pro případ podezření by návštěvník měl mít k dispozici navíc jednu roušku v uzavíratelném sáčku.

Dezinfekce prostor:
Před zahájením provozu každý den: dezinfekce klik, madel u schodišť (postřik a setření), dezinfekce
sociálního zařízení (ruční omytí).

Po ukončení provozu: dezinfekce madel, klik, podlahy, dále případně míst s častým dotykem rukou
(otřením), dezinfekce povrchů, otření hraček, stolečky, židličky, madla apod. (vytřením, setřením,
oplach), vysypání odpadkových košů ze tříd a dalších míst.

Použité jednorázové roušky odkládat do speciálního odpadkového koše.


