
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 

DOMOV MLÁDEŽE 

Hygienická pravidla vydaná pro žáky, zákonné zástupce a návštěvníky školy na základě doporučení 

MŠMT v souvislosti s výskytem viru COVID – 19 

Platné od 1. 9. 2020 

Základní pravidla ochrany zdraví: 

 Při příchodu do Domova mládeže si všichni vstupující dezinfikují ruce. Dezinfekce je přístupná 

v hale a na každém patře DM.  

 Vstup do DM je povolen pouze ubytovaným žákům, případně jejich zákonným zástupcům po 

předchozí telefonické domluvě na tel. č. 778 703 180. 

 Žáci dbají na zvýšenou hygienu a ruce si myjí vždy před jídlem a po použití WC. Před 

odchodem do školy nechávají otevřená obě okna na větračku. Přítomný vychovatel zajistí 

důkladné větrání. Žáci si nepůjčují mezi sebou osobní věci a mobilní telefony. Používají 

nejlépe vlastní nádobí, které důkladně myjí. 

 Žákům, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového onemocnění (rýma, 

nachlazení bez teploty…), doporučujeme nosit roušku, aby nešířili kapénkovou infekci. 

 Jestliže žák trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako 

infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře. 

 Zákaz vstupu do DM mají všechny osoby se zvýšenou teplotou. 

 Nemocného žáka, který má teplotu či jiné příznaky onemocnění, nesmí rodiče poslat na 

Domov mládeže. 

 V případě, že se u žáka během pobytu vyskytne teplota nebo jiné příznaky virového 

onemocnění, je umístěn na izolační místnost, kde je pod dohledem vychovatele do doby, než 

si ho vyzvednou zákonní zástupci nebo pověřená osoba. Ihned dostává roušku, která je 

k dispozici na vychovatelnách spolu s bezkontaktním teploměrem. Zletilý žák opustí 

v nejkratším možném čase Domov mládeže. 

 Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného žáka z DM a musí o 

onemocnění svého dítěte informovat lékaře. Pokud je u žáka zjištěn koronavirus, oznámí 

ihned tuto skutečnost řediteli školy, který stanoví další opatření a informuje o nich zákonné 

zástupce. 

 U pořádání hromadných akcí si Domov mládeže vyhrazuje právo stanovit hygienická opatření 

podle aktuální situace s šířením COVID - 19. 

Zpracováno ke stavu ke dni 28. 8. 2020 

Mgr. Václav Šimůnek 

ředitel 

 


