MaTami, centrum pro rodinu, z.s.

Sídlo / doručovací adresa: Svépomoc 178, 572 01 Polička
PROVOZOVNA CENTRA: Centrum Bohuslava Martinů, Tylova 114, Polička

Informace k provozu centra MaTami během Koronaviru
Na základě Usnesení č. 223/2020 Sb. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření v návaznosti na
usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS
CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve
smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a
veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na
schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

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.

Základní podmínky provozu MaTami, centra pro rodinu z.s.
Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována
následující pravidla:
- je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
- u vstupu je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, přicházející po přezutí a převlečení
má povinnost použít dezinfekci
- účastníci ve vnitřních prostorách nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
- toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky
- úklid a dezinfekce toalet, klik dveří, stolů, židlí, podlah, kuchyňské linky probíhají minimálně jednou denně;
- po použití přebalovacího pultu a nočníku rodič (doprovod) vydezinfikuje tyto předměty připravenou dezinfekcí
(umístěnou na polici nad přebalovacím pultem);
- v případě, že dítě vloží předměty (hračky) do úst, rodič (doprovod) tyto předměty dezinfikuje připravenou dezinfekcí
a následně opláchne pod teplou tekoucí vodou
- prostory jsou pravidelně větrány, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut;
- úklidový personál byl dne 22.5.2020 informován a poučen o hygienických zásadách
- odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně
- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do prostor centra vstoupit;
- osoby vstupující do prostor RC mají povinnost předložit Čestné prohlášení, které je přílohou této směrnice
- každý návštěvník budu mít vlastní igelitový sáček na odkládání použité roušky
Základní provozní podmínky Hlídáčku po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení
Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od
standardních podmínek vyplývajících z provozního řádu Hlídáčku.

Příchod do Hlídáčku
Při prvním vstupu do Hlídáčku předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení:
a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,
náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do Hlídáčku umožněn.
V prostorách MaTami
1. Doprovázející osoba se v prostorách MaTami pohybuje vždy v roušce 1,2 a to pouze po nezbytně nutnou dobu
(zejména předání, vyzvednutí dítěte).
2. Děti a pracovníci Hlídáčku roušky v prostorách MaTami nosit nemusí
3. Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, desinfekčním mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky
pro bezpečné osušení rukou.
4. Úklid a dezinfekce toalet, klik dveří, stolů, podlah a kuchyňské linky probíhají minimálně jednou denně.
5. Před znovuotevřením Hlídáčku bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
6. Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, budou na místě k dispozici.
7. Hlídáček zajistí dostatečné množství dezinfekce, pečující osoby budou používat desinfekci před podáváním jídla,
přebalováním dětí a hygienickou péčí o děti.
8. Prostory budou větrané minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
9. Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě s pečující osobou důkladně (20 až 30 sekund) umyje ruce vodou a
tekutým mýdlem.
1

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének.
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz)

Stravování
1. Každé dítě vlastní své jídlo, to bude v podepsaných boxech a rodiče ho budou nechávat na určeném místě v
prostorách MaTami.
2. Každé dítě bude mít svou lahev s pitím, taktéž podepsanou.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do MaTami vstoupit.
2. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a
kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová
hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit program na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
3. Pokud se u zaměstnance MaTami příznaky objeví v průběhu práce, pracoviště opustí v nejkratším možném čase
s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt
venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance MaTami.
Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
1. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z
bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
2. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o
účasti dítěte v Hlídáčku s tímto vědomím.

Tyto informace k provozu nabývají účinnosti dne 25.5.2020

……………………………………..
Lenka Brennan
Statutární zástupkyně

…………………………………………
Martina Mihulková
Koordinátorka aktivit centra

