POKYNY a provozní podmínky – informace pro účastníky
na základě Metodického pokynu MŠMT provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke COVID – 19 zahajuje 1.9.2020 provoz DDM Veselí nad Moravou a
dnem 5.10.2020 zahajují svou činnost zájmové útvary.
Účastník se bude moci zájmového útvaru zúčastnit při splnění následujících podmínek.
Povinnosti při návštěvě zájmového útvaru:
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do žádné z budov DDM vstoupit.
Odevzdání čestného prohlášení – nutno odevzdat při první schůzce na každém kroužku
zvlášť. Doporučuje se, aby zletilý účastník nebo zákonní zástupci nezletilého účastníka
zvážili rizikové faktory v čestném prohlášení. Pokud zletilý účastník nebo zákonný zástupce
účastníka tyto dokumenty nepodepíše, nebude mu osobní účast v DDM umožněna. Pokud
během docházky do zájmového kroužku, dojde ke změně zdravotního stavu, je povinností
tuto skutečnost bez odkladu nahlásit.

Vstup do budovy:
Nebude povolen vstup rodičů, zákonných zástupců do jednotlivých budov DDM, předání
účastníků před budovami při zachování vzdáleností, také při každé schůzce. Děti si vyzvedne
vedoucí kroužku 5 minut před zahájením před budovou DDM a tam je předá zpět.
Každá aktivita má svůj vlastní vchod tak, aby bylo zamezeno potkávání se s účastníky jiných
kroužků – budova Hutník, Veselí nad Moravou.
Povinnosti účastníka během kroužku:
Vybavení účastníka rouškou v sáčku při každé schůzce. O nutnosti mít nasazenou roušku,,
v prostorách DDM, v době konání kroužku rozhodne lektor daného kroužku na základě
rozhodnutí ředitelky DDM, nařízení MZ nebo KHS.
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Ihned po vstupu do budovy je účastník povinen si umýt ruce, po vstupu do učebny je každý
účastník povinen použít dezinfekci na ruce. Každý účastník je povinen manipulovat pouze se
svými soukromými pomůckami nebo pomůckami, které byli účastníkovi předány lektorem
kroužku. Je zakázáno půjčovat si pomůcky navzájem mezi účastníky.

Ve Veselí nad Moravou, dne 1.9.2020

Mgr. Marcela Zemánková
ředitelka

Děkujeme za pomoc s dodržováním pravidel.
Společně to zvládneme!
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