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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu. 

 

Cíl: stanovit postup k zamezení šíření respiračního onemocnění způsobeného novým 

typem koronaviru.  

Pokyn je závazný pro: žáky, zaměstnance, všechny osoby vstupující do prostor domova 

mládeže (dále pouze DM) nebo jeho zařízení. 

Osoby vstupující do prostor DM nebo jeho zařízení jsou povinni se seznámit  

a dodržovat následující pokyny: 

 

- Vstup do DM a jeho prostor je povolen POUZE ubytovaným, pedagogům školy  

a vychovatelkám (zaměstnancům) DM. 

- Všichni ubytovaní a zaměstnanci DM jsou povinni dodržovat zásady osobní  

a provozní hygieny v prostorách DM nebo jeho zařízení. 

- Při vstupu do prostor DM je každý povinen provést hygienickou dezinfekci rukou dle 

stanoveného postupu zveřejněného u dezinfekčního prostředku.  

- Všechny osoby vstupující do prostor DM nebo jeho zařízení jsou před vstupem 

povinni použít ochranné pomůcky dle aktuální epidemiologické situace v souladu 

s pokyny KHS, MZČR a MŠMT. 



- Při kýchání, smrkání, kašlání je vhodné použít jednorázové kapesníky, které je nutno 

okamžitě vyhodit a následně si umýt ruce tekutým mýdlem a ruce utřít do ručníku. 

Každý ubytovaný bude mít také k dispozici osobní ručník na osušení rukou. 

- V době pobytu v DM jsou všichni povinni provádět pravidelně mytí rukou nebo 

hygienickou dezinfekci rukou na základě činnosti, která je nebo byla prováděna.  

- Ubytovaní a zaměstnanci DM zajistí dostatečné větrání prostor, zvláště pokojů. 

- Mytí rukou jako součást osobní hygieny slouží k mechanickému odstranění nečistoty 

a částečně i přechodné mikroflóry z pokožky rukou. Mechanické mytí rukou se 

provádí před a po běžném kontaktu další osobou, po sejmutí rukavic, před 

manipulaci s jídlem, po použití toalety apod. K mytí rukou se používá tekutý mycí 

přípravek z dávkovače a tekoucí pitná voda. K utření rukou se využívá osobní ručník. 

Proces mytí probíhá tak, že osoba si ruce zvlhčí vodou, nanese dostatečně množství 

mycího přípravku na ruce a napění jej malým množstvím vody. Vlastní proces mytí by 

měl probíhat 30 vteřin. Po dostatečném umytí si ruce opláchne tekoucí pitnou vodou, 

potom si ruce utře do sucha ručníkem. 

- Hygienická dezinfekce rukou slouží k redukci množství přechodné mikroflóry 

z pokožky rukou s cílem přerušení cesty přenosu mikroorganismů. Hygienická 

dezinfekce rukou se provádí vždy jako součást bariérové techniky, hygienického filtru, 

při náhodné kontaminaci rukou biologickým materiálem nebo v případě porušení 

celistvosti rukavic. K tomuto druhu dezinfekce se používá alkoholový dezinfekční 

prostředek s virucidním účinkem v množství přibližně 3 ml po dobu 30 – 60 vteřin. 

Dezinfekční roztok se vtírá vždy do suché pokožky až do úplného zaschnutí. Ruce po 

provedené dezinfekci se nesmí otírat ani mýt. Tento způsob dezinfekce je účinnější  

a šetrnější k pokožce než pouhé mytí rukou.  

- V prostoru DM bude prováděna 2x denně desinfekce toalet, umyvadel, klik  

a ploch kuchyně.  

- Vstup osobám s podezřením nebo nemocným na chřipkové nebo jiné infekční 

onemocnění je do prostorů DM nebo jejího zařízení přísně zakázán. 

- Zaměstnanci, ubytovaní nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni při podezření nebo 

nemoci neprodleně informovat o této skutečnosti hlavní vychovatelku Mgr. Markétu 

Kleinwächterovou (+420 604 565 593) případně vychovatelku Mgr. Petru Křížovou 

(+420 604 680 608). 



- Aktuální informace o epidemiologické situaci a pokyny budou zveřejněny ve vytištěné 

podobě na nástěnce na chodbě internátu. 

- V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 DM 

vždy postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná 

opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZČR. 

- Zaměstnanci DM nemají povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých ubytovaných 

příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, 

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti  

a čichu apod.), ale věnují jim zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) 

volí tento postup:  

 Příznaky jsou patrné již při příchodu ubytovaného do DM – ubytovaný není 

vpuštěn do prostor internátu; v případě nezletilého ubytovaného za 

podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.  

 Příznaky jsou patrné již při příchodu ubytovaného do DM a není přítomen 

zákonný zástupce nezletilého ubytovaného – tuto skutečnost neprodleně 

oznamuje zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí/převzetí/odchodu z internátu; pokud toto není možné, 

postupuje se podle následujícího bodu.  

 Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti ubytovaného v 

DM; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění ubytovaného do 

předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace 

od ostatních přítomných na internátu a současně informují zákonného 

zástupce nezletilého ubytovaného s ohledem na jeho bezodkladné 

vyzvednutí.  

 Zletilý ubytovaný opustí v nejkratším možném čase DM.   

 Ve všech uvedených případech pracovník DM informuje zákonného 

zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 V izolaci pobývá osoba až do odchodu z DM nebo do doby převzetí 

zákonným zástupcem v případě nezletilého ubytovaného. Při péči  

o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní 

pomůcky touto osobou i zaměstnancem internátu.  



- Ubytovanému (popřípadě zaměstnanci DM) s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 

onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do internátu pouze  

v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

- Zaměstnanci DM, ubytovaní a jejich zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s tímto 

pokynem.  

 

 

 Brně, 28.8.2020 

Renáta Michálková, ředitelka DM 

  



Kroky hygienické dezinfekce rukou 

 

1. krok – dlaň myje dlaň proti sobě  2. krok – dlaň pravé ruky myje hřbet levé ruky 

a naopak 

          

3. krok – mytí vnitřní strany prstů   4. krok – hřbetní strana prstů proti    

propletenými prsty, kdy dlaně jsou proti sobě  

prstům druhé ruky 

  

5. krok – mytí palců krouživým pohybem  6. krok – konečky prstů v dlani druhé ruky, 

krouživé pohyby 


