Základní hygienická pravidla
-každý žák je povinen plnit základní hygienická pravidla osobní a provozní hygieny
-denně se mýt, česat, čistit si zuby - nejméně 2x denně, sprchovat se, měnit si osobní prádlo – nejméně 1x
denně a před spaním se převlékat do nočního úboru
- ráno ohleduplně vstávat, provádět úklid a upravovat lůžko, pokoj opouští vždy vyvětraný a uklizený
- udržovat svůj pokoj v čistotě a v pořádku celý den, oděv a prádlo si při každém příchodu ukládat do skříně,
věnovat péči osobní úpravě
- 1xtýdně (čtvrtek) provádět generální úklid podle pokynů skupinového vychovatele nebo vychovatele ve službě
u jeho výchovné skupiny, na generálním úklidu se podílí všichni žák
- zachovávat čistotu a pořádek ve všech prostorách DM a jeho okolí, odpadky dávat do koše – třídit odpad a
nevyhazovat jej z oken a balkonů
- lůžkoviny se vyměňují pravidelně do 15 dnů od vydání ze skladu a podle potřeby
- osobní deky si žák odváží k vyprání podle potřeby
- žák je povinen neprodleně hlásit každé onemocnění zejména respiračního charakteru a úraz vychovateli VS
nebo vychovateli ve službě a řídí se jeho pokyny
- nemůže-li žák ze zdravotních důvodů do školy, na odborný výcvik a praxi, ohlásí tuto skutečnost skupinovému
vychovateli, vychovateli ve službě nebo vychovateli v ranní službě do 7.30 hodin, vychovatel posoudí tuto
skutečnost a učiní další opatření, nemocný žák odchází k lékaři v doprovodu zaměstnance DM nebo osoby starší
18-ti let.
- nemocný žák odjíždějí domů podle pokynů vychovatele, nezletilý žák odjíždí vždy v doprovodu zákonného
zástupce nebo osobou jím pověřenou
- o využití lékařské pohotovostní služby rozhoduje vychovatel VS, vychovatel v hlavní službě, noční službě
Vzhledem k epidemiologické situaci (COVID - 19) jsou dále zavedené pravidla
- mít u sebe nejméně 2 roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek, starat se o čistotu a dezinfekci
roušek, obaly na čisté a špinavé roušky
- umývat (20 až 30 sekund)a dezinfikovat si ruce při příchodu do DM, před každým jídlem, po pracovní činnosti,
po použití WC a dále podle potřeby, ruce si utírá do papírových jednorázových ručníků
- dodržovat zásady osobní a respirační hygieny - kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
- po příchodu do DM přezouvat se v botárce do vhodné domácí obuvi,
prostor botárky je průběžně větrán
- pravidelně větrat pokoje, větrání čerstvým vzduchem je časté a intenzivní
- nesdružovat se ve společných prostorách DM, dbát pokynů vychovatele
- pobyt zákonných zástupců žáků je omezen na dobu nezbytně nutnou, ostatním osobám není vstup povolen

- denně se provádí důkladný úklid všech místností a prostor v DM, úklid povrchů a ploch se provádí na mokro,
případně s dezinfekčním prostředkem, koberce se vysávají, kliky dveří, spínače světel, zábradlí, baterie
umyvadel, tlačítka splachovadel a zásobníků mýdel či dezinfekce se provádí 2xdenně
- žák je povinen neprodleně hlásit každé onemocnění zejména (respiračního charakteru) vychovateli VS,
vychovateli ve službě a řídí se jeho pokyny
- při prvních příznacích onemocnění (zejména respiračního charakteru) nosit roušku, teplota je měřena
bezkontaktním teploměrem
- nemocný žák je umístěn do odjezdu v předem připravené samostatné místnosti „izolace“ v přízemí,
DM informuje zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí žáka, zletilý žák opustí budovu v nejkratším
možném čase

- zákonný zástupce/zletilý žák kontaktuje praktického lékaře

