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Opatření proti šíření nákazy COVID-19 na pracovištích organizace
(„výtah“ pro účely realizace vzdělávacích programů)

a. Do prostor organizace je zakázáno vstupovat lektorům, klientům a dalším
osobám s onemocněním COVID-19, v nařízené karanténě a osobám, u nichž
je zvýšené riziko kontaktu s osobou, která onemocněla COVID-19 a všem dalším
osobám s akutními zdravotními potížemi odpovídajícími virovému infekčnímu
onemocnění.
b. Do prostor organizace bude lektor, klient či jiná osoba vstupovat s ochranným
prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem, a případnými dalšími osobními ochrannými
prostředky, jejichž použití bude považovat za žádoucí pro ochranu svého zdraví.
Ochranný prostředek dýchacích cest přítomné osoby použijí po celou dobu
konání vzdělávací akce.
c. Před vstupem či u vstupu do učebny lektor, klient či jiná osoba doloží, že
absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
mu/jí byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací
látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14
dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo
prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,
nebo RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní, a zároveň nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19.
d. Před vstupem či u vstupu do učebny bude umístěn stolek s prezenční listinou
a předtiskem evidence splnění povinnosti dle bodu c) k vyplnění pro každého
z účastníků (účastník použije k podpisu vlastní psací náčiní). Dále zde bude
umístěn rozprašovač s dezinfekcí na ruce, který je povinen každý účastník před
vstupem do učebny použít. Tato dezinfekce bude účastníkům k dispozici po celou
dobu vzdělávání.
e. Zasedací pořádek účastníků vzdělávacího programu bude stanoven tak, aby byla
kapacita míst na sezení byla naplněna na 50 % a účastníci, vyjma členů stejné
domácnosti, budou usazeni tak, že mezi nimi vždy zůstane minimálně jedno
sedadlo neobsazeno. Toto opatření budou účastníci plně respektovat.
f. Časový harmonogram a organizace průběhu vzdělávacího programu včetně
přestávek budou podřízeny podmínce, aby bylo co nejvíce eliminováno
shromažďování osob ve společném prostoru.
g. Přítomné osoby budou v průběhu pracovního dne dbát na zvýšenou hygienu
rukou za použití nejen mycího, ale i virucidního dezinfekčního prostředku, který
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je/bude v prostorách pracoviště (učebna, sociální zařízení) k dispozici. K utírání
rukou budou využívány papírové ručníky, které jsou/budou k dispozici.
h. Garanti vzdělávacího programu budou v průběhu pracovního dne dbát na
pravidelné větrání pracovních prostor.
i. V učebnách, sociálních zařízeních a společných prostorách bude každodenně
prováděn důkladnější úklid za využití virucidních dezinfekčních prostředků,
zvýšená pozornost bude věnována zejména plochám, jichž se dotýká více osob.
j. V prostorách organizace je zakázáno odhazovat jednorázové osobní ochranné
prostředky do odpadkových košů. Jejich odhození či likvidaci je osoba povinna
provést mimo těchto prostor.
PaedDr. Mária Navrátilová, autorka metodiky Sfumato
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