
Opatření Covid - 19 od 12.04.2021 

 

V reakci na současnou epidemiologickou situaci vydává ředitelka toto opatření. 

Nařízení ředitele 

v souvislosti s šířením infekce COVID-19 – č. 3/2021 

V reakci na současnou epidemiologickou situaci nařizuji od 12.04.2021 od 00:00 

do odvolání toto: 

1. Všem osobám přicházejícím k jednání do dětského domova se zakazuje pohyb a pobyt 

ve vnitřních prostorách bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) kterým 

je: 

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 

filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN95). 

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které 

brání šíření kapének 

▪ ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě viděl na ústa vychovatele, je 

možné, aby vychovatel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný 

štít (každý zaměstnanec má k dispozici), a to za podmínky, že se dodržuje 

vzdálenost alespoň 2 metry.  

Tyto osoby jsou povinné si při vstupu do budovy vydezinfikovat ruce. 

2. Odjezdy dětí do rodin budou povolovány individuálně. Dlouhodobé pobyty dále probíhají. 

3. Vycházky, organizovaná zájmová činnost a pobyt mimo dětský domov se řídí platnými 

opatřeními vydanými státními orgány.  

4. Návštěvy zákonných zástupců probíhají pouze mimo ubytovací prostory dětského domova. 

5. Přítomnost dobrovolníků, praktikantů a brigádníků se povoluje pokud: 

-  doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin. 

- mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.  

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky 

onemocnění COVID -19  a od prvního pozitivního RT-PCR  testu na přítomnost viru SARS-

CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV -2 neuplynulo 

více něž 90 dní.  



Testování dětí:  

1/ se nařizuje dítěti, který je přijímán do zařízení nebo se navrací do zařízení (z rodiny, 

z dovolenky), podstoupit neinvazivní test. Toto se nevztahuje na návrat z jednodenní 

vycházky.  

2/ děti, které docházejí do školy mimo zařízení, se povinně testují v těchto školách tak, jak je 

uvedeno v opatření upravujícím testování žáků.  

Testování je nařízeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které je oprávněné 

na základě §69 odst.1 písm.i)zákona č.258/2000 Sb. zakázat nebo nařídit další určité 

činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Touto činností může být také 

strpění podrobení se testování.  

 

V Kralupech nad Vltavou, 12.04.2021 

                              Mgr. Elena Demianová 

                                         ředitelka 

 


