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Nařízení ředitele Dětského diagnostického ústavu v Praze 4
V souladu s vyhlášením nouzového stavu a karantény Vládou České republiky v souvislosti s šířením infekce
COVID-19

Školní vyučování probíhá prezenční formou. Děti nemusí mít nasazené roušky. Školská zařízení jsou vyňata
ze všeobecné povinnosti nosit roušky při vyučování. Děti vykazující jakékoliv příznaky respiračního
onemocnění nejdou do školy a zůstávají na internátě, kde individuálně plní zadanou školní práci. Též mají
nasazené ochranné roušky.
Víkendové propustky a samostatné vycházky jsou po dobu nouzového stavu zrušeny. Tato opatření jsou
motivována snahou zabránit zavlečení a šíření nákazy COVID-19 do uzavřeného kolektivu dětí a dospělých
v DDÚ tak, aby bylo možno realizovat déletrvající propustky v období jarních prázdnin od 22. 2. 2021 do 26.
2. 2021.
Návštěvy rodičů nebo zákonných zástupců jsou povoleny ve zvláštním režimu – uskuteční se po telefonické
domluvě se sociálními pracovnicemi v pracovních dnech od 9:00 hod. do 15:00 hod., v úterý do 17:00 hod.,
v délce max. 30 minut 1x týdně. Vstup do areálu je povolen max. 3 osobám, které mají po celou dobu pobytu
nasazené ochranné roušky a řádně si vydezinfikují ruce. Návštěvy probíhají bezkontaktní formou přes
otevřené okno tak, že návštěvy zůstávají na lavičce u hlavních vchodových dveří a děti jsou v malé návštěvní
místnosti. Mimo domluvenou dobu nebude nikdo do areálu vpuštěn. Děti v karanténě nemají návštěvy
povoleny. Balíčky je možno přinést. Děti mají možnost rozšířeného telefonického kontaktu s rodiči o polední
přestávce.
V celém areálu DDÚ probíhají zvýšená hygienická opatření a důkladná dezinfekce. Zaměstnanci minimalizují
vzájemné kontakty a dodržují všechna doporučená obecná pravidla hygieny. Ochranné roušky jsou povinné ve
společných prostorách a při vzájemném kontaktu. Komunitní setkání dětí a dospělých dočasně neprobíhají.
Po návratu z případných útěků a dlouhodobých propustek jsou děti v karanténě podle pokynů ředitele a
zdravotnice. Toto opatření se týká i nově přijatých dětí. Pro případné infekční děti je vyčleněna zdravotní
izolace, pokud nebude její kapacita dostačovat, je možné využít záchytové pracoviště. Pokud je kapacita
záchytového pracoviště zaplněna, nelze přijímat děti po útěku z ostatních zařízení.
Školní jídelna pracuje v obvyklém režimu, děti dostávají zvýšený příděl ovoce a vitamínových prostředků.
Kuchařky používají při přípravě studené kuchyně a při výdeji jídla ochranné roušky. Děti si před vstupem do
jídelny dezinfikují ruce.

Nařízení je platné od 20. 1. 2021 do odvolání.
V Praze dne 20. 1. 2021

PaedDr. Ivan Kašpařík, ředitel

