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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

Základní škola neprobíhá, žáci jsou doučováni podle pokynů třídních učitelů po skupinách.
Dne 11. května bude zahájeno prezenční vyučování.
Z důvodu hromadění vyššího počtu osob než 10 jsou do odvolání zrušeny komunity a společné
stravování. Je třeba důsledně dodržovat oddělování jednotlivých výchovných skupin při činnostech a
zabránit jejich vzájemnému kontaktu.
Víkendové propustky jsou do odvolání zrušeny. Samostatné vycházky jsou nejméně do 17. 5. 2020
zrušeny. Návštěvy rodičů nebo zákonných zástupců jsou povoleny ve zvláštním režimu od pondělí
27. 4. 2020. Uskuteční se po telefonické domluvě se sociálními pracovnicemi, případně psycholožkami
v pracovních dnech od 9:00h. do 15:00h. v délce max. 30 min. 1x týdně. Vstup do areálu je povolen
max. 2 osobám v ochranných rouškách. Návštěvy probíhají bezkontaktně přes otevřené okno.
Jsou vizuálně monitorovány. Mimo domluvenou dobu nebude nikdo do areálu vpuštěn.
Děti v karanténě nemají návštěvy povoleny. Balíčky je možno přinést, po dezinfekci a kontrole budou
dětem předány. V celém areálu DDÚ probíhají zvýšená hygienická opatření a důkladná dezinfekce.
Všichni dospělí včetně zaměstnanců jsou povinni nosit v areálu a objektech DDÚ ochranné roušky,
minimalizovat vzájemné kontakty a dodržovat všechna doporučená obecná pravidla hygieny.
Děti, které nevykazují příznaky respiračního onemocnění, chodí bez roušky.
Pouze při opuštění areálu jsou povinny si roušku nasadit v souladu s pravidly pobytu ve veřejném
prostoru. Po návratu z případných útěků a dlouhodobých propustek jsou děti v karanténě podle pokynů
ředitele a zdravotnice.
Pro případné infekční děti je vyčleněna zdravotní izolace, pokud nebude její kapacita dostačovat, je
možné využít záchytové pracoviště.
Školní jídelna pracuje v obvyklém režimu, děti dostávají zvýšený příděl ovoce a vitamínových
prostředků. Stravují se odděleně po skupinách.

Nařízení je platné od 23. 4. 2020 do odvolání.
V Praze dne 23. 4. 2020
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