PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE V OBDOBÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE
A. PŘÍCHOD DO DOMOVA MLÁDEŽE, UBYTOVÁNÍ ŽÁKA
1. Při vstupu do budovy žák zazvoní na zvonek u vchodu do DM.
2. Žák ohlásí nástup na ubytování vychovateli (2. patro).
3. Žák odevzdá nebo vyplní „Čestné prohlášení“ (Povinné!!)
4. Žák se seznámí s provozem DM a hygienickými opatřeními v období výjimečné situace. Tuto
skutečnost potvrdí podpisem.
5. Žáku bude přidělen pokoj.
6. Klíče od pokoje nebudou žáku k dispozici; přístup vždy zabezpečí vychovatel.
7. Při příchodu žák nahlásí zájem o opakované využití přiděleného pokoje.
B. POBYT V DM
1. Žáci jsou povinni používat mimo přidělený pokoj ochranné roušky (min. 2 denně), používat
připravené dezinfekční přípravky, mít rukavice při používání lednice, konvice a mikrovlnné
trouby, igelitový sáček na použité roušky.
2. Každý pokoj je určen pouze pro jednoho žáka.
3. Vzájemné návštěvy ubytovaných žáků nejsou povoleny.
4. Platí přísný zákaz vstupu cizích osob do budovy DM.
5. Při vstupu na sociální zařízení je nutné dodržovat vzájemnou vzdálenost minimálně 2 metry
nebo vstupovat jednotlivě.
6. Každý žák zodpovídá za zvýšený úklid určeného pokoje.
7. Každý žák si zajistí po dobu pobytu na DM vlastní stravu.
8. Každý ubytovaný žák má za povinnost oznámit příznaky jakéhokoli onemocnění
– horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, infekce dýchacích cest, vyrážka a další –
a OKAMŽITĚ UKONČIT UBYTOVÁNÍ NA DM.
9. Vycházky platí pro všechny ubytované žáky bez výjimky maximálně do 18:00 hodin.
C. ODCHOD Z DM
1. Při odchodu do školy v posledním vyučovacím dni v týdnu si žák vezme s sebou všechny své
potřebné osobní věci; na DM se v tento den již nevrací!
2. Při ukončení ubytování předá žák vychovateli uklizený pokoj a odevzdá lůžkoviny.
3. Dnem složení MZ či ZZ žák bezodkladně ukončí ubytování na DM.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování
(po prokazatelném upozornění) bude důvodem k okamžitému ukončení ubytování žáka v DM.
V případě neodevzdání „Čestného prohlášení“ (viz A.3.; jeho platnost je 14 dnů!!!!) při nástupu
k ubytování nebude žák v žádném případě ubytován!!

Dne ………. 2020 jsem byl(a) s výše uvedenými pokyny seznámen(a), rozumím jim
a budu je plně respektovat. Rovněž jsem si vědom(a) aktuální platnosti VŘDM s výjimkou výše
uvedených pokynů, pokud jsou tyto odlišné od VŘDM.
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