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POKYNY K PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ 

platné od 1. 10. 2020 do odvolania 
 

 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA  

 Zákonní zástupcovia, sú povinní dodržiavať odstupy  min. 2 metre pri čakaní pred 

zariadením na odovzdanie detí. 

 Zákonní zástupcovia môžu vstúpiť do vestibulu budovy CVČ po jednom s prekrytím 

horných dýchacích ciest, kde po dezinfekcii rúk odovzdajú dieťa pedagogickému 

zamestnancovi CVČ – službukonajúcemu. 

 Rodičom a iným cudzím osobám je použitie WC v priestoroch CVČ zakázané. 

 Žiadame zákonných zástupcov, aby členovia krúžkov na prvé stretnutie doniesli 

vyplnené tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcuo bezinfekčnosti prostredia“ 

podpísané zákonným zástupcom, ktoré si rodič stiahne z internetovej stránky 

www.cvcvranov.edupage.sk. Bez odovzdania tohto tlačiva dieťa nemôže nastúpiť na 

krúžkovú činnosť. 

  Zákonní zástupcovia sú povinní zabezpečiť, aby každé dieťa malo pri vstupe do CVČ 

prekryté horné dýchacie cesty rúškom a so sebou si donieslo ešte jedno náhradné 

rúško,  balíček hygienických vreckoviek a prezuvky. 

 Rodič/zákonný zástupca/je povinný bezodkladne nahlásiť telefonicky vedúcemu 

výchovno-vzdelávacej činnosti prípadnú nariadenú karanténu, podozrenie alebo 

pozitivitu na COVID-19. 

 

DETI  A KLIENTI CVČ 

 Do budovy CVČ prichádza dieťa  najskôr 15 minút pred  začiatkom záujmovej činnosti. 

 Pri vstupe do vestibulu CVČ bude každému dieťaťu zmeraná teplota bezdotykovým 

teplomerom. Po nameraní vyššej teploty ako 37,5o
 C po 5 minútovej prestávke 

prebehne opätovné meranie a ak aj pri tomto meraní teplota presiahne hodnotu 

37,5o
 C  nebude dieťa na záujmovú činnosť v daný deň prijaté. 

http://www.cvcvranov.edupage.sk/


 Pri vstupe do budovy CVČ je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky. 

 Dieťa/klient si vždy po príchode do CVČ a pri použití WC dôkladne umyje ruky bežným 

spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

Na utieranie rúk sa používajú jednorazové papierové utierky.Povinná je aj dezinfekcia 

rúk. 

 

 Prezliekanie detí na výchovno-vzdelávaciu činnosť sa vykonáva iba vo vyhradených 

priestoroch. 

 

 Nosenie rúšok na tvári je v interiéri Centra voľného času je  povinné.  

 Počas doby trvania krúžku musia mať všetci členovia a vedúci krúžku na tvári rúško. 

 Trvanie výchovno-vzdelávacej činnosti (krúžkov, klubov) je skrátené cca o 15 min, aby 

sa mohla vykonať potrebná dezinfekcia a vetranie. 

 Ak dieťa v priebehu krúžku vykazuje niektorý z možných príznakov COVID – 19 (zvýšená 

teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, alebo iný 

príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) vedúci krúžku je povinný umiestniť dieťa do 

samostatnej  miestnosti (izolačná miestnosť č. 38)  a kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID 

Centrum voľného času informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove 

nad Topľou. 

 

 VŠETCI ZAMESTNANCI  /interní a externí/ 

 Zamestnanci CVČ sú povinní dodržiavať ustanovenia, ktoré sú uvedené v pokynoch 

k prevádzke a vnútornému režimu CVČ. 

 Zamestnanci CVČ sú povinní dodržiavať všetky usmernenia, ktoré v rámci šírenia 

COVID – 19 boli Úradom verejného zdravotníctva vydané a ktoré budú následne 

aktualizované. 

 Ak sa u zamestnanca CVČ objavia  príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku CVČ a v najkratšom možnom 

čase opustí Centrum voľného času. 

 

 

 

 



PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI  /interní a externí/ 

 Všetky osoby podieľajúce sa na organizovaní krúžkovej činnosti CVČ musia pred 

nástupom na činnosť s deťmivyplniť dotazník o zdravotnom stave a po každom 

opustení pracoviska na viac ako 3 dni. 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť je zabezpečovaná s dôsledným dodržiavaním pokynov – 

udržiavanie vzdialenosti účastníkov, rúšok a dezinfekcie rúk.  

 Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacej činnosti dodržiavajú a 

zabezpečujú minimalizáciu kontaktov účastníkov súbežne prebiehajúcich výchovno- 

vzdelávacích aktivít. 

 Pedagogickí zamestnanci sú povinní pred začatím každej záujmovej činnosti 

zaevidovať aktuálnu prítomnosť detí na záujmovom útvare v triednej knihe ZÚ. 

 

 

NEPEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI  

 Nepedagogickí zamestnanci počas vykonávania svojej práce nosia v priestoroch CVČ  

rúška, alebo štíty.  

 Zabezpečujú dôkladné čistenie všetkých miestností v ktorých sa deti, žiaci, klienti, 

pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci CVČ nachádzajú najmenej 1x denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí). 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


