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Příloha č. 2: Úklid – Hygienický manuál
ke Směrnici ředitelky školy COVID-19
Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Školnice s hospodářkou školy
1. Zajišťují nákup a dodávku čisticích a dezinfekčních prostředků do školy.
2. Zajišťují, že dezinfekční prostředky na úklid i na dezinfekci rukou byly s virucidní
aktivitou.

Školnice s vrátnými
1. V případě, že je vyhlášena KHS (Krajskou hygienickou stanicí) nebo Mzd
(ministerstvem zdravotnictví) nutnost odevzdání prohlášení o bezinfekčnosti
žáka/zaměstnance při vstupu do budovy, toto prohlášení shromažďuje. Bez vyplněného
prohlášení nevpustí daného žáka/zaměstnance do školy.
2. V případě, že jsou KHS (Krajskou hygienickou stanicí) nebo Mzd (ministerstvem
zdravotnictví) vyžadována zvláštní závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků
do budovy školy a pohybu osob před budovou školy, toto organizuje a dohlíží na řádný
průběh.
3. Upozorňuje průběžně žáky a jejich zákonné zástupce, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou vstoupit do školy.
4. Nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) postupuje
následovně: pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žáka nevpustí
do budovy školy. Toto platí v případě nezletilého žáka pouze za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce. Školnice/vrátná/vrátný má právo v případě patrných
příznaků ověřit tělesnou teplotu žáka bezkontaktním teploměrem, uloženým na vrátnici
školy. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou
teplotu považována hodnota do 37 °C. V případě, že je nezletilý žák s podezřením na
infekční onemocnění bez zákonného zástupce, nasměruje jej do izolační místnosti a
informuje ředitelku/zástupkyni/zástupce ředitelky školy.
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5. V případě, že bude do izolační místnosti umístěna osoba s příznaky respirační choroby,
ověří, že:
a. je nad ní vykonáván dohled (pedagogem se suplující povinností eventuálně jinou
pověřenou osobou),
b. má izolovaná osoba i osoba vykonávající dohled na ústech roušku, dohlížející
osoba i průhledný ochranný štít,
c. informuje izolovanou osobu, že může použít toaletu, která je vyhrazena pouze
pro ni a je označena nápisem „Tuto toaletu může až do odvolání používat pouze
osoba v izolaci“. Tato toaleta se nachází naproti vchodu do jídelny.
6. Na toaletu umístí/nalepí nápis: „Tuto toaletu může až do odvolání používat pouze
osoba v izolaci“.
7. V případě, že izolovaná osoba opustí izolační místnost, zajistí (pověří
uklízečku/uklízeče):
a. důkladnou dezinfekci a vyvětrání místnosti,
b. důkladnou dezinfekci a vyvětrání toalety, která byla určena pro izolovanou
osobu,
c. důkladnou dezinfekci průhledného ochranného štítu.
8. Odstraní nápis „Tuto toaletu může až do odvolání používat pouze osoba v izolaci“.
9. Dohlíží na to, aby si každý žák/zaměstnanec při vstupu do školy hlavním vchodem
vydezinfikoval ruce dezinfekčním prostředkem umístněným u vstupu do šaten.
10. Má na vrátnici k dispozici náhradní roušky pro případ, že by žák/zaměstnanec umístěný
do izolační místnosti neměl k dispozici roušku vlastní.
11. Má na vrátnici školy umístěny
a. bezkontaktní teploměry,
b. náhradní roušky,
c. náhradní dezinfekce,
d. klíč k izolační místnosti,
e. nápis na provizorní toaletu k použití pro izolovanou osobu.

Školnice
Zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C.
Zajistí, že prádlo nebude protřepáváno.
Zajistí, že prádlo bude třízeno ve vyčleněné místnosti (místnost s pračkou).
Zajistí, že obaly, ve kterých bude prádlo přepravováno, budou omyvatelné
a dezinfikovatelné nebo na jedno použití.
5. Zajistí, že čisté a špinavé prádlo budou skladovány v oddělených prostorách.
1.
2.
3.
4.
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Uklízečky/uklízeči
1. Zajišťují doplňování dezinfekčních prostředků do všech nádob k tomu určených
(dezinfekční nádoby s s dávkovačem/pumpičkou), které jsou k dispozici:
a. u vstupu do budovy školy,
b. v každé učebně/před jídelnou/ /hygienickém zařízení (toaletě, sprše),
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

c. u tělocvičny.
Zajištují taktéž doplňování tekutého mýdla a jednorázových papírových ručníků
do tříd, šaten u tělocvičen a do toalet.
Provádějí dezinfekci hygienických zařízení nejméně 2 x denně.
Vynášejí odpadkové koše nejméně 1 x denně.
Provádějí úklid povrchů a ploch namokro, případně s použitím dezinfekčního
prostředku, koberce vysávají.
Důsledně dezinfikují kliky dveří, spínače světel, klávesnice a počítačové myši, baterie
u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce nejméně 1x denně.
V případě, že izolovaná osoba opustí izolační místnost, provedou:
a. důkladnou dezinfekci a vyvětrání izolační místnosti,
b. důkladnou dezinfekci a vyvětrání toalety, která byla určena pro izolovanou
osobu,
c. důkladnou dezinfekci průhledného ochranného štítu,
d. v době podávání obědů alespoň jeden krát vydezinfikují stoly.
Po ukončení provozu výdejny vydezinfikují výdejní plochy výdejny.
Při střídání provozů (před pronájmy tělocvičen a po odpoledních pronájmech tělocvičen
a šaten u tělocvičen) zajistí řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.

Údržbář
1. V případě, že jsou KHS (Krajskou hygienickou stanicí) nebo Mzd (ministerstvem
zdravotnictví) vyžadována zvláštní závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků
do budovy školy a pohybu osob před budovou školy, toto organizuje a dohlíží na řádný
průběh.
2. Zajišťuje doplňování dezinfekčních prostředků do všech nádob k tomu určených
(dezinfekční nádoby s dávkovačem/pumpičkou), které jsou k dispozici:
a. u vstupu do budovy školy,
b. v každé učebně/před jídelnou/ /hygienickém zařízení (toaletě, sprše),
c. u tělocvičny.
3. Je nápomocen u aktivit svých kolegů – provozních zaměstnanců.
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Úklidový personál byl informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění
a dezinfekce povrchů a předmětů dne:

Dne

Jméno

Podpis
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