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I. Preambule
1. Nařízení o omezení vstupu třetích osob do vnitřních prostor DDM ALFA se opírá o Soubor
doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022, Mimořádným opatřením
MZČR a Doporučení MZČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022
v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 vzhledem k současné pandemické
situaci.
2. Účelem je předcházení možnosti šíření další nákazy Covid-19 a ochrany účastníků
zájmového vzdělávání, ve kterém z drtivé většiny převažují děti od předškolního věku do věku
18 let.
II.
Úvod
1. Omezení vstupu třetích osob se týká všech tří pracovišť DDM ALFA – hlavního pracoviště
ALFA, odloučeného pracoviště DELTA a odloučeného pracoviště KD Hronovická včetně
všech subjektů v dlouhodobém pronájmu.
III.
Vymezení omezení vstupu
1. Omezení vstupu třetích osob se rozumí všechny cizí osoby, které se neúčastní pravidelné
výuky v zájmových útvarech v DDM ALFA.
2. Pravidelné výuky se nesmí účastnit účastníci kroužků, kteří vykazují známky onemocnění
nebo jsou Covid pozitivní. Vstup do prostor DDM jim může být odmítnut.
IV.
Výjimky
1. Výjimka platí pro zákonné zástupce předškolních dětí, kteří můžou dítě přivést do vnitřních
prostor na dobu nezbytně nutnou za použití ochrany dýchacích cest (respirátory nebo jím
podobné ochrany). Tím se rozumí doprovod do šatny, převlečení a předání vedoucímu kroužku.
Poté musí budovu opět opustit.
2. Pokud přichází třetí osoba do DDM na jednání, musí být domluvená se zaměstnanci DDM.
Doporučuje se, aby byl příchod domluven nejlépe v době mimo pravidelnou výuku. V době
výuky může být cizí osoba v prostorách DDM pouze na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepravidelnou výuku formou akcí, přednášek, výukových programů apod. pro nehomogenní
nebo dospělé skupiny je nutné pořádat mimo pravidelnou výuku. Výjimka platí pro homogenní
předškolní nebo školní skupiny.
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V.
Závěr
1. Toto nařízení je platné do jeho odvolání ředitelem, vždy na základě vývoje pandemické
situace.
2. Platnost nařízení je od dne vydání.

Pardubice 1. 11. 2021

…………………………..
Mgr. Miloš Adamů, MBA
ředitel DDM ALFA
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