
PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÉ ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOSTI  

PLATNÁ OD 11. 5. 2020  
(dle nařízení MŠMT pro fungování MŠ a dětských skupin) 

 Děti a lektorky Cirkusu nemusí nosit roušky v prostorách Domečku, lektorky 

musí mít roušky nebo ochranné štíty při kontaktu s doprovázejícími 

osobami. 

 Všechny děti, lektorky a lektoři, kteří se účastní cirkusových aktivit, nesmí 

jevit žádné známky akutního onemocnění. 

 Za zdravotní stav dítěte nese odpovědnost rodič a stvrzuje ji podpisem v 

Prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Prohlášení o bezinfekčnosti podepisují také lektoři, lektorky a ostatní 

pracovníci Cirkusu. 

 Při všech cirkusových aktivitách s dětmi je maximální pozornost věnována 

osobní hygieně všech zúčastněných. 

 Cirkusové aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné větší část 

společného času strávit s dětmi venku, pro pobyt venku s předškolními 

dětmi je využívána pouze zahrada kolem Domečku. 

 Doprovázející osoba se v prostorách Cirkusu pohybuje pouze v předsíňce 

Domečku, vždy je v roušce a zdržuje se ve vnitřních prostorách Domečku 

pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v předsíňce Domečku, vždy po jednom 

dítěti doprovázeným jednou osobou. 

 Čekání doprovázejících osob na děti je možné pouze venku. 

 U vstupu do prostor Domečku je umístěn zásobník s prostředkem 

k dezinfekci rukou k volnému použití pro každého návštěvníka Cirkusu. 

 Během a po každé cirkusové aktivitě jsou místnosti řádně větrány, několikrát 

denně je používána ozónová čistička vzduchu a jednou denně je prováděna 

dezinfekce prostor a pomůcek UV zářičem. 

 Důkladný úklid a čištění všech místností Domečku je prováděno jednou 

denně, odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je 

prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla apod.). 
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