Milí přátelé v mateřských centrech,
koronavir (COVID-19) zasahuje stále více do našich životů i do životů vašich center.
Co víme stejně jako vy?
Průběžně zasedá Bezpečnostní rada státu a rozhoduje o mimořádných opatřeních, která jsou závazná pro
všechny, kterých se týká. Ministerstvo zdravotnictví průběžně aktualizuje veškeré potřebné informace
o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
Dosud nepadlo žádné mimořádné opatření, které by se přímo týkalo chodu mateřských center. Kromě
hygienických doporučení, která se týkají nás všech.
Co děláme a co můžeme dělat?
Průběžně sledujeme vývoj, abychom vás případně upozornili na aktuální opatření, která by byla pro centra
povinná. I když předpokládáme, že i vy intenzivně vývoj situace sledujete.
Můžeme také – a počítáme s tím – žádat o upřesnění mimořádných opatření, pokud nebudou zcela jasně
formulovaná.
Dodržujeme mimořádná opatření včetně hygienických doporučení.
A co doporučujeme?
Zachovejte selský rozum a nepropadejte panice – to znamená:


Dodržujte zvýšená hygienická opatřeníi v centru i soukromě.



Sledujte nejen celorepublikový vývoj situace, ale také vývoj místních podmínek, a změnám
přizpůsobujte vaše další kroky.



Dodržujte mimořádná opatření, pokud se vás bezprostředně týkají. To znamená například pro
centra, která působí v budovách školy, domluvit se se zřizovatelem školy na postupu, jak se
zachovat.



Pečlivě zvažujte, které programy omezíte. Například aktivity pro osoby starší 70 let, které patří
k nejvíce ohroženým.



Nepořádejte akce s předpokladem vyšší účasti než 100 osob. Nedoporučujeme obcházet nařízení
tím, že budete pouštět účastníky průběžně, aby v jeden okamžik bylo účastno maximálně 100 osob.



Pečlivě zvažujte pořádání i dalších akcí pro veřejnost, byť by účast byla nižší.



Informujte vaše návštěvníky o vámi zavedených opatřeních, a to nejen osobně, ale i na webových
stránkách, popřípadě na Facebooku. Podobně jako například v RC Pampeliška v Březniciii.



Informujte o vámi zavedených opatřeních rovněž spolupracující osoby a organizace.

Vývoj situace budeme i nadále sledovat a případně vás upozorníme na nová opatření.
Mějte pevné zdraví!
Rut Kolínská za pracovní tým Sítě pro rodinu i prezidium
V Praze 11. 3. 2020
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Nepodařilo se nám zjistit oficiální vyjádření, co to znamená, a tak můžeme jen doporučit:
 Důsledné mytí rukou všech při vstupu do centra (doporučuje se půl minuty a ošetřovat krémem).
 Používání jednorázových ručníků a utěrek.
 Každodenní úklid a mytí stolů, židlí, umyvadel, podlahy atd. včetně zvýšeného udržování čistoty
hraček.
 Zamezit vstupu osob s podezřením na jakékoliv onemocnění.
Pokud jste někdo získal oficiální vyjádření od kompetentních osob, budeme rádi, pokud nám ho pošlete,
abychom ho mohli šířit. Děkujeme!

Preventivní opatření proti riziku šíření koronaviru
Postupujte tak, jako je běžné při klasických respiračních onemocněních v aktuálním chřipkovém období:
- dodržujte základní hygienická pravidla
- vyhýbejte se zjevně nemocným
- nenavštěvujte hernu, kroužky a akce s nemocným dítětem
- nezdržujte se v místech s větším počtem lidí
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V současné chvíli není v našem MC důvod k akutním opatřením, podle Světové zdravotnické organizace
bylo u dětí do 10 let věku nakaženo méně než 1% dětí bez vážného průběhu nemoci. Postačí tedy
zachování klidu a důraz na hygienická pravidla.

