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PROVOZNÍ HYGIENA

• VĚTRÁNÍ – přirozeně okny, intenzivně, stačí např. všechna okna alespoň po
dobu 5 minut během výuky, o přestávce, po ukončení výuky, šatny po
příchodu všech žáků, během dne, po odchodu žáků), popř. VZT (revize, vyčistit
filtry apod.)

• ÚKLID –prostor , povrchů, prádlo (ložní prát v MŠ, popř. prádelna, ne rodiče!),
dezinfekční prostředky s virucidním účinkem (expirace, použití a koncentrace
dle výrobce), dodržet požadavky §22 a §23 vyhlášky č. 410/2005 Sb.)

• Pronájem tělocvičen – zpřísněný úklid s dezinfekcí i použitého nářadí po
ukončení nebo ráno před zahájením výuky, řádné vyvětrání, vybavení hyg.
zařízení tekutým mýdlem a jednorázovými ručníky

• DEZINFEKCE – zaměřit se na splachovadla, kohoutky, kliky, vypínače, pumpičky
u dávkovačů tekutého mýdla a dezinfekčního prostředku



PROVOZ

• RANNÍ FILTR – ve školním řádu stanovit podmínky

• Dle § 3 odst. 3 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví,
stanoveno dodržet tento požadavek: "K předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno
zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky
akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně
dohled zletilé fyzické osoby."

• CIZÍ OSOBY – výrazně omezit nebo popř. vymezit pohyb po zařízení

• EDUKACE



OSOBNÍ HYGIENA
• MYTÍ RUKOU (TEPLÁ VODA,  TEKUTÉ MÝDLO, JEDNORÁZOVÉ RUČNÍKY, 

DEZINFEKCE)

• RESPIRAČNÍ HYGIENA (PAPÍROVÉ KAPESNÍKY)



STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

• OSOBNÍ HYGIENA zaměstnanců – mytí rukou po příchodu do práce, před
zahájením přípravy, po přechodu ze špinavé na čistou práci, před výdejem,
po použití WC – teplá voda, tekuté mýdlo, jednorázové ručníky, uzavíratelný
koš

• PROVOZNÍ HYGIENA – nezapomenout na riziko vzniku alimentárních
onemocnění! (dodržovat skladovací podmínky, zamezit křížové
kontaminaci, dodržovat technologické postupy)

• CIZÍ STRÁVNÍCI – omezit či zrušit přístup do společných prostor školy,
omezit manipulaci s jídlonosiči, nastavit pravidla odběrů stravy rodiči první
den nemoci

• NE! SAMOOBSLUHA strávníků - (výdej příborů přímo strávníkovi, polévka,
ovoce a svačina přímo na talíř, nápoje již ve skleničkách, zvážit salátové
bary)


