
Provozní řád – opatření pro zmírnění šíření COVID-19 

Pro: NZDM Klub Budík a Chapadlo  

Poskytovatel: Oblastní charita Klatovy 

 

Tento provozní řád – upravuje provozní řád NZDM, s odvoláním na Doporučený postup č. 14/2020 

v souvislosti s 2. vlnou COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu. 

Od 16. října 2020 do odvolání se upravuje provozní řád Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – 

Klub Budík a Chapadlo takto: 

 

Terénní forma 

Pracovníci služby v terénní formě dodržují příslušná hygienická opatření, zejména ústenky a roušky, 

případně respirátory a rukavice. Vždy mají k dispozici desinfekci na ruce a pravidelně ji aplikují na ruce. 

Zároveň pracovníci mají k dispozici i roušky a ústenky pro klienty. S klienty nesdílejí mobilní telefony, 

tužky a další předměty. Při kontaktu dodržují vzdálenost min. 1,5 m. Doporučuje se, aby na jednom 

místě se poskytovala služba do 10 osob, včetně pracovníků. 

 

Ambulantní forma 

Protože prioritou je omezit pobyt osob v uzavřených prostorách jen na nezbytně nutnou dobu: 

- práce bude vedena se skupinou max. 10 osob 

Maximální okamžitá kapacita klubu se tímto stanovuje 10 osob. 

- doba pobytu v klubu je stanovena max. 2 h. 

(v pracovní skupině Budíček se maximální doba pobytu klienta nestanovuje.) 

- další pobyt může následovat za stejných podmínek, ale min. po 1 h po opuštění klubu 

- změnu těchto podmínek může povolit vedoucí zařízení 

Při vstupu uživatele do zařízení se zjišťuje, zda klient nevykazuje známky respiračního onemocnění. 

Pracovníci uživatele seznamují s příznaky onemocnění COVID_19 a s dalšími kroky, pokud je uživatel u 

sebe vypozoruje. V průběhu konzultací se pracovníci zaměřují na diskusi s uživateli na téma prevence 

onemocnění COVID-19. 

Pokud není klient vpuštěn do zařízení z důvodu výskytu možných příznaků, tak je možné s ním 

konzultovat distančně. 

 

Označení – cedule a umístění v klubech: 

Vstup pouze s rouškou – vnější vchodové dveře a vchodové dveře v patře, v prostorách klubu 

Desinfekce rukou – nad umyvadly, na dveřích do prostorů WC v Klubu Budík, na dveřích do kuchyňky 

s vyznačenou lomenou šipkou v Klubu Chapadlo. 

Zákaz vstupu – do prostorů recepce a kanceláří. 



Při příchodu do klubu si uživatel pod dohledem pracovníka umyje ruce teplou vodou a mýdlem, umývá 

se min. 20 sec. Použije jednorázové ručníky. Pracovník případně seznámí a naučí uživatele správnému 

postup mytí rukou. 

Pracovníci a uživatelé dodržují veškerá hygienická pravidla, jako je ochrana nosu a úst, pravidelná 

desinfekce rukou, případně používají rukavice.  

Bez roušky nebude uživateli umožněn přístup do klubu. V případě potřeby je možné poskytnout roušky 

i pro klienty. 

S klienty pracovníci nesdílejí mobilní telefony, tužky a další předměty, zároveň mají k dispozici 

desinfekci na ruce. Pracovník se vyhne tělesnému kontaktu (podání rukou, apod.). 

Prostory intenzivně vyvětrat, minimálně v intervalu jednou za hodinu. Dále je třeba po každé návštěvě 

větší skupiny desinfikovat povrchy a předměty s použitím virucidního přípravku, s kterými přišli 

uživatelé skupiny do styku, nebo vyřadit z provozu, dokud neproběhne desinfekce. A to především 

povrchy zaměřené na místa s častějším dotykem osob – kliky, vypínače, stoly, opěradla, vodovodní 

baterie apod. Přípravkem Sanytol desinfikovat povrchy a předměty, kterým hrozí poškození, jak jsou 

klávesnice, myši, hudební nástroje apod. 

Úklid všech prostor (i chodeb) se provádí denně, s použitím virucidní dezinfekce. Každý den musí 

proběhnout mokrý úklid. 

Prostory pro WC pracovníků a klientů jsou odděleny a jsou pravidelně dezinfikovány. 

Konzumaci nápojů a jídla je v klubu možná při zabezpečení 2 m odstupu. 

 

V Klatovech dne 16.10.2020          Vedoucí zařízení NZDM  

                  Bc. Roman Gruber 

 

 

 

 

Schválila dne 16.10.2020:      ředitelka Oblastní charity Klatovy 

         Mgr. Lucie Švehlová 

 

 


