Základní informace pro rodiče k začátkům školního roku 2020/2021:
Děláme vše proto, abychom co nejvíce zamezili případnému vstupu infekce do prostor JÚŠ a možným
následným fatálním následkům. Řídíme se aktuálně vyhlášenými pravidly MZ, MŠMT, MPSV, KHS
(Krajská hygienická stanice). Musíme je dodržovat, i když unikátní kombinace služeb v našem zařízení
některé kombinace opatření transformuje na ne plně logická, jsme si toho vědomi. Tato pravidla se
v průběhu roku mohou měnit.
V areálu bude probíhat zvýšená desinfekce a úklid.
Optimalizujeme vydávání jídel, dokupujeme profesionální přenosné „termotácy“, abychom byli
schopni v přiměřené míře distribuovat stravování do prostor dalších jídelen, případně jiných
místností a zabránili tím zvýšenému riziku přenosu koronaviru především při obědech. Dokupujeme
IT techniku pro případ přechodu na distanční výuku.
Čestná prohlášení jak pro klienty sociálních služeb a samostatného bydlení, tak pro doprovod a
návštěvy, budou k dispozici v pondělí na webu i vytištěná ve vrátnici budov JÚŠ.
Společné zahájení letos nepořádáme, žáci zahajují školní rok ve třídách se svými učiteli a asistenty
pedagoga. Začínáme v 8:30.

Školy (v případě potřeby konzultujte s Mgr. A. Herrmannem 241083385, Mgr. Z. Miščíkovou
241083335) :
•
•
•

•
•
•
•

Žákům se při příchodu neměří teplota.
Žáky přebírají asistenti pedagoga ve službě u vrátnice škol – dohlédnou na desinfekci a
odvedou žáky do tříd.
Vstup doprovodu a návštěv je možný jen ve výjimečných případech, domluvených schůzkách
atd. V těchto případech platí:
▪ změření teploty,
▪ podepsání čestného prohlášení,
▪ zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole,
▪ desinfekce rukou,
▪ co nejdříve po vyřízení záležitosti opustit prostory.
Žáci a zaměstnanci škol nenosí v prostorách škol roušky, asistenti pedagoga variantně dle
potřeby používají zakrytí dýchacích cest při dopomoci s jídlem.
Minimalizujeme kontakt mezi žáky v rámci jednotlivých pater.
Ve třídách a učebnách se bude pravidelně větrat.
V případě podezření na příznaky nemoci je okamžitě kontaktován zdravotní personál a
postupujeme v souladu s postupy vydanými KHS.

Týdenní stacionář (TS) (v případě potřeby konzultujte s Mgr. J. Janyškou Topolka 241083120, Mgr. P.
Kolářem Tapky 241083413, Mgr. R. Dvořákem Domeček SB 241083232)
•
•

Příjezdy jsou možné od 16:00 31. 8. 2020.
Klientům na ubytování se měří při příjezdu teplota, v průběhu týdne pak 1x denně toto
zajišťují zdravotní sestry. Klienti při příjezdu odevzdají podepsané čestné prohlášení
jednorázově. V průběhu roku budou JÚŠ informovat pouze v případě, že by nastala změna.

•

•

•
•
•

Vychovatel přebírá klienta u vchodu (posílená služba) a pomůže mu s ubytováním. Až na
zcela mimořádné výjimky (v případech, kdy by to bylo ve vztahu k ubytování nezbytné)
nevstupuje doprovod do prostor TS.
Pokud nastane mimořádná výjimka, pak je třeba následující:
▪ změření teploty,
▪ podepsání čestného prohlášení,
▪ zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově TS,
▪ desinfekce rukou,
▪ co nejdříve po vyřízení záležitosti opustit prostory.
Zaměstnanci jsou povinni mít zakryté dýchací cesty v rámci aktivit sociálních služeb.
Klienti sociálních služeb dýchací cesty mít zakryté nemusí.
Při dopomoci s jídlem používají zaměstnanci sociálních služeb přiměřené ochranné pomůcky.

Školní klub, Denní stacionář (v případě potřeby či zájmu o tyto služby konzultujte s Mgr. M.
Bitmanem 241083556):
•
•

•
•

Žáci/klienti budou předáváni zákonným zástupcům u vstupu do budovy.
Pokud nastane mimořádná výjimka, pak je třeba následující:
▪ změření teploty,
▪ podepsání čestného prohlášení,
▪ zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově TS,
▪ desinfekce rukou,
▪ co nejdříve po vyřízení záležitosti opustit prostory.
Zaměstnanci budou používat přiměřené ochranné pomůcky, v průběhu služby pak mají
zakryté dýchací cesty.
Činnosti probíhají ve vztahu k odpovídajícímu počtu personálu v jedné skupině.

Samostatné bydlení (v případě potřeby kontaktujte Ing. Š Vojtíškovou 241083567)
•
•

•

Klienti nepoužívají zakrytí dýchacích cest,
Klientům na ubytování se měří při příjezdu teplota, v průběhu týdne pak 1x denně toto
zajišťuje sociální pracovník a o víkendu klient. Klienti při příjezdu odevzdají podepsané čestné
prohlášení jednorázově. V průběhu roku budou pouze JÚŠ informovat v případě, že by
nastala změna.
Doprovod při ubytování může vstoupit do prostor JÚŠ na nezbytnou dobu za těchto
podmínek:
▪ změření teploty,
▪ podepsání čestného prohlášení,
▪ zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově TS,
▪ desinfekce rukou,
▪ co nejdříve po vyřízení záležitosti opustit prostory,

Děkujeme za respektování výše uvedeného a sledování případných změn.
Těšíme se na vás a nový školní rok.

Mgr. Petr Hrubý
ředitel JÚŠ

