
 

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti rodin s dětmi  

v RODINNÉM CENTRU (herna, zahrada) - od 25. 5. 2020  

(z důvodu mimořádných opatření) 
 

 Herna a zahrada bude pro rodiny s dětmi od 25. 5. 2020 otevřena pouze ve dnech: 

pondělí, středa, pátek v čase 9:00 – 12:00. 

 

 Zájemci o pobyt v herně (na zahradě) se musí předem objednat (ideálně přes zprávy na 

Fb nebo telefonicky na č. 608 621 301 (8:00 – 15:00, kancelář RC) – počet přítomných 

bude omezen (max. 6 rodin). Hlavní kontaktní osobou pro objednávání účasti, zajištění 

provozu a náplně programu v uvedených dnech je Erika Jeníčková.  

 

 Před první návštěvou podepíše účastník programu/herny ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u sebe i svého dítěte. Formulář 

vyplní po příchodu do RC a odevzdá pracovnici RC. Bez tohoto prohlášení nebude 

přítomnost v herně (a na zahradě) RC možná. 

 

 Do budovy RODINNÉHO CENTRA, bude vstup povolen jen přihlášeným účastníkům. 

Účastníci přicházejí v časech, kdy je herna otevřena a po ukončení otevírací doby ihned 

odcházejí. Tímto opatřením se neshromažďují ve společných prostorech. Zahrada je 

aktuálně pro veřejnost uzavřena, slouží pouze pro potřeby Dětské skupiny MACEŠKA, ale 

ve výše uvedených dnech je možné ji využít i objednanými návštěvníky do herny RC. 

Prosíme o dodržování aktuálních mimořádných opatření (odstupy, roušky) a o individuální 

vzájemnou dohodu na společném pobytu na zahradě s pracovnicemi dětské skupiny.  

 

 Před vstupem do prostor herny si účastnící umyjí ruce a použijí dezinfekci rukou. Vše bude 

k dispozici u vstupu do budovy i v herně.  

 

 Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, v herně - podle 

charakteru činnosti a při zachování rozestupů – může probíhat aktivita i bez roušky.  

 

 Všichni přítomní (včetně pracovníků RC) budou povinni dodržovat zásady, které jsou v 

těchto pokynech a se kterými budou znovu seznámeni po příchodu pracovníkem RC 

před danou činností podle místních možností a specifik, s ohledem na charakter činnosti a 

prostor, kde se daná činnost koná.  

 

 Prostory budou pravidelně větrány a desinfikovány (včetně pomůcek). 

 

Tyto pokyny jsou platné do odvolání nebo do konce školního roku 2019/2020. 

Těšíme se na Vás a tímto žádáme o co nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno 

zabránilo dalšímu šíření nákazy, a tím i následnému opětovnému uzavření našeho zařízení. 


