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Opatření proti šíření nákazy COVID-19 na pracovištích organizace
(„výtah“ pro účely realizace vzdělávacích programů)
a. Do prostor organizace je zakázáno vstupovat lektorům, klientům a
dalším
osobám
s onemocněním
COVID-19,
zaměstnancům
v nařízené karanténě a osobám, u nichž je zvýšené riziko kontaktu
s osobou, která onemocněla COVID-19.
b. Do prostor organizace bude lektor, klient či jiná osoba vstupovat
s ochrannými prostředky dýchacích cest (rouška, ústenka,
respirátor, šátek, šála nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének) a případnými dalšími osobními ochrannými prostředky,
jejichž použití bude považovat za žádoucí pro ochranu svého zdraví.
Ochranu dýchacích cest je nutné používat po celou dobu
přítomnosti na pracovišti organizace. Výjimka z tohoto ustanovení
může nastat pouze v prostorách učebny, kde se 100% přítomných
dohodne na jejich odložení po dobu výuky.
c. Před vstupem či u vstupu do učebny bude umístěn stolek
s prezenční
listinou
a předtisky čestného prohlášení o bezinfekčnosti k vyplnění pro
každého z účastníků (účastník použije k podpisu vlastní psací
náčin)í. Dále zde bude umístěn rozprašovač s dezinfekcí na ruce,
který je povinen každý účastník před vstupem do učebny použít.
Tato dezinfekce bude účastníkům k dispozici po celou dobu
vzdělávání.
d. Platby účastnických poplatků budou do konce školního roku řešeny
pouze bezhotovostní cestou, tj. bankovním převodem či fakturací.
e. Zasedací pořádek účastníků vzdělávacího programu bude stanoven
tak, aby byly zajištěny 1,5 – 2 m rozestupy mezi přítomnými. Této
podmínce bude přizpůsobena celková kapacita vzdělávacího
programu a případná úprava rozmístění nábytku v místnosti, které
budou účastníci respektovat.
f. Časový harmonogram a organizace průběhu vzdělávacího
programu včetně přestávek budou podřízeny podmínce, aby bylo
co nejvíce eliminováno shromažďování osob ve společném
prostoru.
g. Přítomné osoby budou v průběhu pracovního dne dbát na zvýšenou
hygienu rukou za použití nejen mycího, ale i virucidního
dezinfekčního prostředku, který je/bude v prostorách pracoviště
(učebna, sociální zařízení) k dispozici. K utírání rukou budou
využívány papírové ručníky, které jsou/budou k dispozici.

h. Garanti vzdělávacího programu budou v průběhu pracovního dne
dbát na pravidelné větrání pracovních prostor, a to alespoň 1x za
hodinu po dobu min. 5 minut.
i. Při kontaktu s ostatními zaměstnanci, lektory či dalšími osobami,
vyskytujícími se ve všech prostorách vzdělávacího zařízení, budou
všichni přítomní dodržovat odstup 1,5 – 2 m a používat ochranné
prostředky dýchacích cest.
j. V učebnách, sociálních zařízeních a společných prostorách bude
každodenně prováděn důkladnější úklid za využití virucidních
dezinfekčních prostředků, zvýšená pozornost bude věnována
zejména plochám, jichž se dotýká více osob.
k. V prostorách organizace je zakázáno odhazovat jednorázové osobní
ochranné prostředky do odpadkových košů. Jejich odhození či
likvidaci je osoba povinna provést mimo těchto prostor.

