Krizový plán DM: Výskyt COVID19 – žáci a studenti
Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a
místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled,
zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod. Doporučuje se
vytvořit ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu se hlásí onemocnění
dítěte nebo zaměstnance), stanovit jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení.
Dle manuálu MŠMT PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19 (Praha, 17. 8. 2020):
DM jako školské zařízení má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně
COVID-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí
a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného
zdraví). V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C.
DM nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků/studentů 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 věnuje těmto příznakům
zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění volí tento postup:
V případě, že se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka/studenta v DM:
 neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné
místnosti a izolace od ostatních přítomných v DM a současně informování zákonného
zástupce žáka/studenta s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka z DM, nejpozději však
do 24hod; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu DM, nejpozději
však do 24hod;
 DM informuje zákonného zástupce, zletilého žáka nebo studenta 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.
Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní
pomůcky touto osobou i zaměstnancem DM.
Prostory izolace jsou dva neprůchozí dvoulůžkové pokoje v přízemí budovy 03 s vlastním
sociálním zařízením: s WC, se sprchou a umyvadlem s přívodem tekoucí teplé a studené pitné
vody. Ložní prádlo je možné vyvářet. Pokoj je přirozeně větratelný, je vybaven dezinfekcí,
mýdlem a jednorázovými ručníky. Po odchodu žáka je pokoj dezinfikován.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve DM sami KHS nekontaktujeme
Žákovi/studentovi/ zaměstnanci DM s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které
jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Domov mládeže v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí DM další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických
opatřeních. V případě, že se vedení DM dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje
pověřený zaměstnanec DM zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a
mladistvých místně příslušné KHS.
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém
kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
DM neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených
KHS a o případné úpravě způsobu ubytování žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých
dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele.

Postup vychovatelů:
 Při nepřímém kontaktu žáka/studenta s osobou pozitivní na COVID19 nebo v karanténě
z nařízení školy:
- vyčká se na pokyny školy ohledně vyučování žáka, do té doby zůstane žák na svém pokoji
a omezí volný pohybu po DM a kontakt,
- skupinový vychovatel mu zajistí stravování na pokoj
- přístup na pokoj má pouze jeho skupinový vychovatel – ochráněn respirátorem a
rukavicemi
 V případě přímého kontaktu nebo příznaků onemocnění bude žák/ student umístěn do
izolační místnosti, rodiče jsou povinni v co nejbližší době zajistit odvoz zákaz DM,
maximálně však do 24h; zletilý žák/student si je povinen zajistit odvoz v co nejbližší
možné době, maximálně však do 24h
V obou případech vychovatel zapíše situaci do výkazu a informuje vedení DM.
Zápis obsahuje: jméno, věk, výchovná skupina, č. pokoje/budova, škola, trvalé bydliště (město),
přímý/nepřímý kontakt a neprodleně informuje zák. zástupce telefonicky. Na základě
telefonického rozhovoru napíše e-mail rodičům, kde požádá o potvrzení přijetí e-mailu a písemný
souhlas.

Vychovatel:
- změří studentovi teplotu
- zjistí informace ohledně míry kontaktu
- zajistí odjezd nebo uložení na izolačním pokoji
- e-mailem informovat paní Zapletalovou (scarlet.zapletalova@dmlovosicka.cz), která zajistí
po odchodu žáka, studenta z izolace vydezinfikování této místnosti.
Vedení DM kontaktuje školu, na které se objevil COVID 19 a zajistí od ní aktuální informace a
postup.
V případě výskytu COVID 19 přímo v DM kontaktuje pověřený pracovník hygienickou stanici a
vyčká na její pokyny.
Tento Krizový plán je možné aplikovat i na ostatní virová a infekční onemocnění vyskytnuvší se u
žáka nebo v jeho okolí.
Vypracovala: Mgr. Silvie Vašíčková, hlavní vychovatelka DM
V Praze, dne 3. 9. 2020

