Organizace provozu Domova mládeže Karoliny Světlé 2 od 11. května 2020
Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to
zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Docházka těchto žáků není
povinná. Domov mládeže Karoliny Světlé 2 bude fungovat ve změněném režimu od 11. 5. 2020.

Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám.

•
•

Každý žák při prvním vstupu předloží Čestné prohlášení, že je bez příznaků virového onemocnění.

•

Před znovuotevřením budou všechny pokoje důkladně uklizeny a vydezinfikovány. Bude uskutečněn
důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do
domova mládeže vstoupit.

Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách roušky. 


Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a
starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky. 
Ve výjimečných případech domov mládeže žákovi roušku může poskytnout, není však jeho
povinností ji zajistit. 
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je
důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže. 
Pohyb žáků na domově mládeže je povolen pouze ve vymezených prostorách
Při přesunech je nutné obdržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 
Na domově mládeže je vyhrazený prostor určený pro desinfekci použitých roušek – na provádění
desinfekce bude vymezený čas za dohledu vychovatele.
Každý žák bude ubytovaný na pokoji samostatně. Vzájemné návštěvy žáků jsou zakázané. Na
pokojích není nutné nosit roušky.
Žák neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. 

Stravování
Vydávání snídaní/obědů/večeří při zajištění níže uvedených pravidel:
Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou
budou umístěny před vstupem do školní jídelny.

•

Do jídelny vstupují ubytovaní žáci podle stanoveného harmonogramu, který striktně dodržují. 
(rozestup ve vzdálenosti 2 metry).
Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a
neberou si ani příbory. 

V Jihlavě 6. května 2020

Mgr. Libor Fasora, ředitel školy, v. r. 

