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SMĚRNICE 20-05-2020 

PODMÍNKY PRO PROVOZ RODINNÉHO CENTRA DĚTSKÝ SVĚT V OBDOBÍ NAŘÍZENÝCH VLÁDNÍCH 

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI V EPIDEMII COVID – 19 

Na základě mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví platných od 25.5.2020 je 

možné organizovat aktivity rodinného centra a účastnit se jich za těchto podmínek:  

1. Akce je možné konat do 300 osob za dodržení při zachování dostupu 2 metry, s výjimkou členů 

domácnosti a zajištění nádoby s dezinfekcí na dezinfekci rukou. 

2. Při příchodu do rodinného centra se účastníci aktivit v šatně přezují, převléknou a následně si 

vydezinfikují ruce (dezinfekce je umístěna u vstupu do herny). 

3. Účastníci aktivit nosí v prostorách rodinného centra ochrannou pomůcku dýchacích cest (zakrytý 

nos a ústa) s výjimkami stanovenými mimořádnými opatřeními (děti do dvou let věku, lidé s 

poruchou intelektu a kognitivní poruchou, při poskytování poradenských služeb – zachování 

rozestupu nejméně 1,5 m, v průběhu cvičení, zaměstnanci při pobytu v kanceláři jakožto na svém 

pracovišti – vzdálenost nejméně 2m od jiné osoby, aj.) 

4. Při prvním vstupu do rodinného centra je účastník povinen vyplnit čestné prohlášení o neexistenci 

virového onemocnění. Za účastníky mladší 18 let je vyplňuje zákonný zástupce. Čestné prohlášení je 

přílohou této směrnice. 

5. Do rodinného centra je zakázán vstup osobám vykazujícím jakékoli symptomy onemocnění 

dýchacích cest, který by mohly odpovídat příznakům nemoci COVID – 19 (rýma, kašel, zvýšená 

teplota, ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce). 

6. Během pobytu v rodinném centru účastníci mají k dispozici u všech umyvadel mýdlo, papírové 

ručníky a dezinfekci u prezenční listiny. 

7. Při použití přebalovacího pultu, nebo nočníku, je rodič povinen provést jejich dezinfekci. Ta je 

umístěna na toaletách nad umyvadlem. 

8. V případě, že účastník z nějakého důvodu odkládá roušku, pak jedině do sáčku, který si s sebou 

přinese. 

9. V případě, že dojde ke kontaktu nějaké hračky, nebo pomůcky s ústy dítěte, je doprovázející osoba 

povinna tuto věc vydezinfikovat a umýt. 

10. V průběhu dané aktivity jsou všechny prostory pravidelně větrány, minimálně 1 x za hodinu 

v délce 5 minut. 

11. Minimálně jednou denně probíhá dezinfekce sociálního zařízení, kuchyňky, podlahy, klik a dalších 

využívaných ploch a věcí. Stejně tak jsou vyprazdňovány koše. 

12. Zaměstnanci byli informováni a poučeni o zvýšených hygienických zásadách. 

 

Příloha: Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. 
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Tato směrnice nabývá platnosti dne 20.5.2020 

 

       ………………………………………………………… 

        Vladislava Hanyšová 

        předsedkyně spolku 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení dospělého: _____________________________Datum narození:______________ 

Jména a příjmení dětí:  ________________________________________________________ 

Trvale bytem:  _______________________________________________________________ 

  
1. Prohlašuji, že se u mě či mých dětí neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky 
virového infekčního onemocnění (např. teplota na 37.3°C, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen/a s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil/a tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na aktivitách Rodinného centra Dětský svět z.s. 

3. Toto prohlášení podepisuji na veškeré aktivity Rodinného centra Dětský svět z.s. konané do 30. 8. 
2020. V případě změny v bodě 1 není účast na aktivitách možná a následně je nutné vyplnit nové 
čestné prohlášení. 
 
V....................................... Dne ................................... 

……………………………………………………………………… 

    podpis 

 
OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY 

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).  

 
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý 
z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 


