Rozhodnutí ředitele o zavedení preventivních a
protiepidemiologických opatření spojených s
COVID-19
Ředitel dětské skupiny Sugar Cube a dětské skupiny Sugar Cube adaptační, sídlící na adrese
Salmovská 498/7, Praha 2, rozhodl v souvislosti se šířením koronavíru typu SARS-CoV-2 o zavedení
následujících preventivních a protiepidemiologických opatření.
Předchozí opatření ředitele o omezení pracovní doby ze dne 15. 03. 2020 se prodlužuje do 31. 03.
2020.
Provoz obou výše zmíněných dětských skupin se obnovuje 01. 04. 2020 s dočasnou úpravou
stávajícího Provozního řádu v omezeném režimu poskytování péče.
Od 01. 04. 2020 do odvolání:


ruší se poskytování stravy provozovatelem obou výše zmíněných dětských skupin, rodiče si
zajistí stravu vlastní donáškou s označením jména dítěte;



ruší se pobyt venku dětí mimo vnitřní prostory pronajatého objektu (tj. veřejná hřiště, parky
atd.);


Dále

ruší se výchovné aktivity, zejm. řízené činnosti, výtvarná výchova, ranní rozcvička.
v návaznosti

na

epidemiologickou

situaci

v České

republice

upravuje

se

postup

předávání/přebírání dětí:


je striktně stanoven nástup dětí do 09:30 hod., na pozdější příchody nebude brán zřetel,
pokud nebylo s rodičem dítěte dohodnuto jinak;



rodičům není povoleno vstupovat do prostoru šatny, pokud se v šatně nachází rodič jiného
dítěte;



zakazuje se předávání/vyzvedávání dětí více než jedním rodičem;



zakazuje se předávání/vyzvedávání dětí jinou osobou než rodičem;



je zakázáno dávat do prostorů obou dětských skupin vlastní dětské kočárky;



rodič je povinen při vstupu do prostorů obou dětských skupin mít ochranné prostředky
dýchacích cest, jinak mu bude odepřen vstup i s dítětem;



dítěti a/anebo rodiči, jež jeví evidentní příznaky nákazy onemocnění dýchacích cest (vysoká
teplota, horečky, kašel aj.), bude odepřen vstup do prostor obou dětských skupin.

Zaměstnancům obou dětských skupin je nařízeno mít pracovní oděv po dobu celého pobytu na
pracovišti, dále mít ochranné prostředky dýchacích cest v souvislosti s usnesení vlády České republiky
č. 106/2020 Sb., o přijetí krizového opatření.
V Praze dne 23. 03. 2020
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