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COVID – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLSKÝCH 
PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBDOBÍ  

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

Závaznost dokumentu 

Podle tohoto dokumentu a zásad v něm uvedených postupují pracovníci, jejichž náplň práce je tímto dokumentem přímo 

dotčena. 

Ostatní pracovníci organizace, jsou povinni řídit se pokyny ve smyslu zásad stanovených tímto dokumentem v případě, že 

ovlivňuje jejich činnost třeba i krátkodobě. 

 
Tento dokument upravuje provozní podmínky Speciálně pedagogického centra (ŠPZ) po dobu trvání 

potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 
 
Vstup do budovy zařízení  

 Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může jít 
jako doprovod pouze jedna osoba).  

 Všichni klienti i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky (*) 

 Každý klient bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

 Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.  

 Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je 
důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.  

 
V budově zařízení  

 Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a 
jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou nebo elektrickým osoušečem rukou 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se klienti a pracovníci zařízení nacházejí, je prováděno 
nejméně jednou denně.  

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna vícekrát 
denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných 
prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  

 Odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně.  
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V čekárně zařízení  
 Příchody a odchody klientů jsou organizovány tak, aby vzájemný kontakt klientů v čekárně byl  

 Mezi osobami v čekárně musí být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu 
klient – doprovázející osoba. 

 

V místnosti, kde se uskutečňují poradenské služby 

 Neprodleně po vstupu musí každý klient i každá doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce. 
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí pracovníci 
zařízení nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k 
bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit (*) i v průběhu poskytování poradenské služby.  

 Při sejmutí si každý klient ukládá roušku do sáčku.  

 V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si vydezinfikovali nebo umyli ruce.  

 V každé místnosti, kde se uskutečňují poradenské služby, je nezbytné často větrat (minimálně 
jednou za hodinu po dobu 5 min).  

 
Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 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 zařízení vstoupit.  

 Pokud klient vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné, aby okamžitě opustil zařízení. 
O podezření informuje ŠPZ spádovou hygienickou stanici.  

 Pokud se u zaměstnance zařízení příznaky objeví v průběhu práce, resp. poradenských aktivit, zařízení 
opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.  

 
Základní pravidla pro provádění úklidu  

 V ŠPZ je prováděn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.  
 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.  

 Ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 
dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.  

 Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní 
baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy 
používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán 
suchý úklid.  

 Do odpadkových košů se vkládají vyjímatelné jednorázové pytle na odpad.  

 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou     
    farmakologickou léčbou.  
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např.  
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
b) při protinádorové léčbě,  
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
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Do rizikové skupiny patří zaměstnanec ŠPZ, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
 

Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti v 
ŠPZ musí věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. 
  

Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti 
vyplývající z pracovněprávního vztahu. 
 
Co dělat v případě, že klient školského poradenského zařízení patří do rizikové skupiny  

 Klient z rizikové skupiny může využít služeb ŠPZ s ohledem na skutečnost, že se jedná o individuální 
službu. 

 Doporučení budou zpracována s ohledem na zájem dítěte po konzultaci se zákonným zástupcem a 
dotčenou školou.  

 Spis bude označen „COVID“ a následně dořešen po ukončení rizikového stavu. 
 
Poradenské aktivity  

 Poradenské služby probíhají v plném rozsahu v případech služeb realizovaných v budově ŠPZ. 

 Podmínkou pro poskytování poradenské služby je předložení prohlášení (viz příloha) o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.), které podepíše zákonný zástupce nebo zletilý klient. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý 
klient čestné prohlášení nepodepíše, nebude poradenská služba poskytnuta.  

 
(*)  Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky 

www.mzcr.cz).   

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JE UMÍSTĚNO 
JAKO SAMOSTATNÝ DOKUMENT  
NA ŠKOLNÍM WEBU 
 

 
 

 


