
 

 

 

 

Výnos ředitele platný od 10.09.2020 do odvolání 

 

Příjemci:  

- Vedoucí Centra primární prevence Středočeského kraje 

- Vedoucí Centra primární prevence Královéhradeckého kraje 

- Vedoucí Centra primární prevence Pardubického kraje 

- Vedoucí Nízkoprahového klubu pro děti a mládež N klub 

- Vedoucí Centra rodinného poradenství 

- Vedoucí K – centra Mladá Boleslav  

- Vedoucí Centra terénních programů Středočeského kraje 

- Vedoucí Centra vzdělávacích aktivit 

 

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v ČR a s ohledem na nařízení MZČR účinné 

od 1. 9. 2020, aktualizované 10.9., vydáváme za organizaci SEMIRAMIS z.ú. následující 

pokyny: 

 

Obecná pravidla platná pro všechna centra a pracovníky organizace: 

- Organizace SEMIRAMIS z.ú. a všichni její pracovníci se budou řídit podle 

epidemiologických opatření (semafor), vyhlášených celostátně, či v lokalitách působnosti 

organizace. 

- Ve všech zařízeních dbáme na dodržování zvýšené hygieny a dezinfekce, a to jak rukou, 

tak povrchů. Dezinfekce musí být k dispozici pro pracovníky a klienty, přičemž pracovníci 

dohlíží na používání dezinfekce klienty, včetně případných návštěv, stážistů apod. 

- V současné době není centrálně nařízeno žádné omezení v poskytování služeb, nicméně 

doporučujeme využít postupy osvědčené v první vlně Covid 19 (např. větší odstupy, snížení 

kapacity kontaktní místnosti, bezkontaktní výměna apod.). 

- Vzdělávání, supervize, intervize pracovníků je stále povoleno, na uvážení vedoucího centra. 

Vedoucí centra zvažuje účast pracovníků na vzdělávacích akcích s ohledem na nezbytně 

nutné.  

- Pracovníci všech služeb postupují podle Mimořádného opatření – nošení ochranných 

prostředků dýchacích cest. 

- V případě, že u některého z pracovníků nebo klientů (za klienta považujeme i základní 

školu, která vyhlásila karanténu či související karanténní opatření) dojde k nařízení 

karantény nebo k potvrzení onemocnění, pracovník a poté vedoucí centra okamžitě 

informuje ředitele organizace M. Zavadila, odbornou ředitelku L. Dokládalovou 

Bednářovou a vedoucí správy J. Vondrovou. 

- Pokyny platí do odvolání. 

 

 

Centra primární prevence: 

Provoz všech center primární prevence je v plnohodnotném provozu. Programy všeobecné 

primární prevence rizikového chování jsou realizovány v plném rozsahu, včetně všech 

doplňkových a poradenských aktivit.  

Pracovníci CPP ve své činnosti zohledňují potřeby jednotlivých škol a nařízení ředitelů. 

Zvýšený důraz se klade na hygienická opatření směřovaná k lektorům CPP. Všichni lektoři 

vstupující do škol jsou vybavení potřebnými hygienickými pomůckami (rouška, dezinfekce), 

které mohou dle potřeby ihned použít. Vedoucí center také výrazně apelují na morální a 



 

 

společenskou odpovědnost všech pracovníků/lektorů v jejich chování mimo pracovní dobu, ve 

vztahu k práci, kterou vykonávají. 

Všichni pracovníci a lektoři center respektují a dodržují vydané Mimořádné opatření – ochrana 

dýchacích cest, kdy ve školách nosí ochranné roušky ve společenských prostorech a jejich 

použití ve třídách vždy konzultují s každou konkrétní školou a třídním pedagogem dané třídy, 

ve které se realizují naše programy. 

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež N klub: 

Nízkoprahové kluby Nymburk a Mnichovo Hradiště jsou v plnohodnotném provozu. 

V obou NZDM (Nymburk, Mnichovo Hradiště) je kladen zvýšený důraz na hygienická opatření 

v průběhu realizace služby u všech pracovníků i klientů (dezinfekce prostor, možné rozestupy 

u klientů apod.). 

Všichni pracovníci i klienti NZDM Semiramis nosí ve všech prostorech zařízení ochrannou 

roušku.  

 

Centrum rodinného poradenství: 

Centrum rodinného poradenství je v plnohodnotném provozu. Prozatím neexistuje překážka či 

omezení v poskytování konzultací rodinné/párové terapie/poradenství. 

Služba a její pracovníci kladou důraz na zvýšená hygienická opatření, která vyplývají z 

možností daného pracoviště a zahrnují omezení počtu pracovníků a klientů na pracovišti, možné 

zkrácení konzultací, zvýšenou dezinfekci apod. 

Veškeré odborné konzultace a poradenské služby jsou prováděny v souladu s Mimořádným 

opatřením, vydaným 10.9.2020. Konzultace tedy probíhají s ochrannými rouškami jak u 

pracovníků, tak i u klientů.  

 

K–centrum Mladá Boleslav:  
K-centrum Mladá Boleslav je plnohodnotně v provozu. Nošení roušek je povinné jak pro 

klienty, tak pro pracovníky zařízení do odvolání a v souladu s vyhlášeným Mimořádným 

opatřením z 10.9.2020. 

Pracovníci služby dbají na zvýšená hygienická opatření (dezinfekce prostor, rozestupy mezi 

klienty, více strukturovaný proces výměnného programu či poradenství apod.). 

 

Centrum terénních programů Středočeského kraje:  
Centrum terénních programů Středočeského kraje je v plnohodnotném provozu a poskytuje 

běžné služby ve standardním harmonogramu výjezdů. Nošení roušek je povinné jak pro klienty, 

tak pro pracovníky zařízení do odvolání a v souladu s vyhlášeným Mimořádným opatřením 

z 10.9.2020. 

Pracovníci služby dbají na zvýšená hygienická opatření (dezinfekce prostor, rozestupy mezi 

klienty, více strukturovaný proces výměnného programu či poradenství apod.). 

 

Centrum vzdělávacích aktivit: 

Centrum vzdělávacích aktivit je v plnohodnotném provozu. Vedoucí centra aktivně sleduje 

situaci na jednotlivých školách, kde realizujeme vzdělávací aktivity. 

Lektoři centra kladou zvýšený důraz na hygienická opatření (dezinfekce, rozestupy, podávání 

rukou apod.). Nošení ochranné roušky je povinné pro všechny pracovníky zařízení do odvolání 

a v souladu s vyhlášeným Mimořádným opatřením z 10.9.2020. Dále je potřeba spolupracovat 

s potřebami jednotlivých škol/příjemců vzdělávacích aktivit.  

V případě vyhlášení karantény na konkrétních školách ve spolupráci, se vzdělávací aktivity 

odkládají na dobu, kdy je zařízení opět v plnohodnotném provozu.  

 



 

 

Ochranné pomůcky:  

Z ochranných pomůcek máme k dispozici rukavice, dezinfekce, roušky, respirátory a ochranné 

štíty. Všechny pomůcky jsou k dispozici v jednotlivých centrech dle potřeby. Za plnohodnotné 

vybavení centra a jejich pracovníků zodpovídá vedoucí centra. 

 

Komunikace: 

Je nezbytně nutná včasná komunikace v případě potíží kteréhokoliv pracovníka organizace. 

Vedoucí centra musí neprodleně informovat ředitele organizace, odbornou ředitelku a vedoucí 

správy organizace o podezření, karanténě či nakažení kohokoliv z pracovníků organizace. Toto 

musí proběhnout ihned po zjištění této situace, bez zbytečných časových prodlev.  

Je nutné takto informovat také u běžných onemocnění, při kterých je pracovník v pracovní 

neschopnosti stanovené lékařem. Organizace tak může být lépe připravena na případné obtíže 

či změnu stavu a může rychleji reagovat krizovými opatřeními.  

 

 

 

 

Miroslav Zavadil 

Ředitel SEMIRAMIS z.ú. 

V Nymburce 10.09.2020 

 

 

 


