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 (provozovatel Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z. ú., IČ 06395929), rozhodl v
souvislosti se šířením koronavíru COVID-19 o zavedení následujících preventivních a
protiepidemiologických opatření.
Od 01. 09. 2020 se zavádějí bezpečnostní opatření na ochranu zdraví dětí, zejména:
1. Přijímání dětí bude probíhat od 07:30 do 09:00 hod., po 09:00 hod. se bude provádět
dezinfekční úklid.
2. Odpolední vyzvedávání dětí má proběhnout nejpozději do 13:00 hod., po 13:00 hod. se bude
provádět dezinfekční úklid.
3. Rodičům není povoleno vstupovat do prostoru šatny, pokud se v šatně nachází rodič jiného
dítěte. Dohled zajistí přebírající pečující osoba.
4. Zakazuje se předávání/vyzvedávání dětí více než jedním rodičem.
5. Je zakázáno dávat do prostorů obou dětských skupin vlastní dětské kočárky. Za odložené
kočárky ani věci v nich se provozovatel dětských skupin neručí.
6. Rodič je povinen při vstupu do prostorů obou dětských skupin mít ochranné prostředky
dýchacích cest, jinak mu bude odepřen vstup i s dítětem. Rodič dále použije dezinfekční
prostředek na ruce při vstupu.
7. 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. Docházka
dítěte do dětské skupiny se obnoví jen po potvrzení dětským lékařem, že dítě smí do kolektivu
ostatních dětí.
8. Ruší se výchovné aktivity, zejm. řízené činnosti, výtvarná výchova, kroužky aj.
9. Návštěvníci a zájemce o prohlídku dětské skupiny smí do prostor jen s vědomím ředitele a mít
ochranné prostředky dýchacích cest.
Zaměstnancům obou dětských skupin je nařízeno mít pracovní oděv po dobu celého pobytu na
pracovišti, dále mít ochranné prostředky dýchacích cest při přebírání a předávání dětí.
Odůvodnění: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. srpna 2020, č. j.: MZDR
15757/2020-31/MIN/KAN.
V Praze dne 31. 08. 2020

Bc. Nikolay Demyan
Ředitel dětské skupiny
Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z. ú.
Salmovská 498/7, Praha 2
email: nikolay@sugarcube.cz

