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Středisko volného času Domeček – informace k provozu od 1. 11. 2021 

 

- Do Domečku na zájmové vzdělávání docházejte pouze v dobrém zdravotním stavu, buďte 

ohleduplní k ostatním 

- Hygienické pokyny pro účastníky - doložení očkování/test/nemoc-prodělaný covid-19, dále 

jen OTN, je nutné doložit až při počtu nad 20 účastníků včetně lektora, v kroužcích SVČ 

nemusíte dokládat 

- Na akcích pro veřejnost nad 20 účastníků musí doložit OTN všichni mimo děti do 12 let. 

Vedoucí akce po dobu 30 dní uschová pro potřeby KHS seznam účastníků akce s tel. 

kontakty. 

- Stále platí max. 1000 osob uvnitř, 2000 venku. 

 

Ve vnitřních společných prostorech je nutné nosit ochranný prostředek – respirátor, nano rouška, 

štít 

- Všichni účastníci a zaměstnanci, mimo děti, které nezahájily školní docházku, nosí 

respirátor/roušku ve společných prostorech - chodby, WC, šatna. 

- Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na účastníky v rámci vzdělávací 

aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, sport, pohyb, cvičení, 

zápas, běh, trénink, zpěv, hra na dechové nástroje, plavání. 

- Respirátor, roušku nosí neočkovaní pedagogičtí zaměstnanci při poskytování zájmového 

vzdělávání, s výjimkou nošení ochranného prostředku v kroužku při sportu, pohybu, hře na 

dechové nástroje. 

- Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na účastníky, kteří jsou usazeni. 

- Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na pedagogické pracovníky, kteří byli 

očkováni proti covid-19. 

- Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na účastníky pobytové, nepobytové akce 

– areál tábora, v přírodě, nekoná-li se v daném místě jiná hromadná akce. 

- Zákaz pohybu bez respirátoru/roušky se nevztahuje na účastníky při fotografování 

organizovaném školským zařízením. 
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Další informace 

Zkracuje se ukončení izolace ze 14 na 7 dní, a to za předpokladu negativního RT-PCR testu 

provedeného v rozmezí 5. Až 7. Dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a 

absence klinických příznaků onemocnění covid-19. 

 

V době výkonu práce na pracovišti nemusí mít zaměstnanci ochranný prostředek dýchacích cest, 

pokud vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby. Pokud zaměstnanci sdílí 

s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (kancelář), je povinnost nosit ochranný prostředek. 

 

Doba platnosti negativních testů je zkrácena ze 7 dnů na 72 hodin u RT-PCR testů a ze 72 h na 24h 

u Ag testů. 

 

Od 1.11.2021 se nově hradí testy na žádost AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci jen osobám do 

dovršení 18 let věku, osobám, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 ze 

zdravotních důvodů, osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň 1 dávkou očkovací 

látky. 

 
 

Děkujeme, že opatření dodržujete a jste s námi. 

 

Mgr. David Holec 

 

Ředitel SVČ Domeček Valašské Meziříčí 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


