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Informace ke spolkové činnosti v období šíření koronaviru
(informace č. 1)
Vážení přátelé, vedoucí kolektivů a předsedové Kamenů MOP,
Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým zakazuje od 11. března 2020:
– osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských
zařízeních (podle školského zákona)
– osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole (podle zákona o vysokých školách)
a již od 10. března 2020 (od 18:00 hod.) zakázalo divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a
veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob
Tato opatření platí na dobu neurčitou a mj. znamenají zavřené školy, omezení provozu divadel, kin a podobných akcí s větším
počtem osob.
Již v předchozím mimořádném opatření ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem, kteří se od 7. března 2020 vrátí z Itálie,
kontaktovat telefonem nebo elektronicky svého ošetřujícího lékaře (bez ohledu na to, zda mají nebo nemají jakékoli příznaky
nemoci), který jim nařídí karanténu (jde o povinnou, nikoli doporučenou karanténu).
Jsme si vědomi, že situaci nelze podceňovat a je nutné se do posledního řídit opatřeními vydanými ministerstvem
zdravotnictví, které je k vydáním takovýchto opatření pověřeno ze zákona.
Na druhou stranu není nutné šířit paniku a rušit veškerou činnost kolektivů ‐ schůzky, výpravy,... jsou otevřené bazény, zoo,
nákupní centra, koná se řada akcí s méně než 100 účastníky (včetně provozu divadel a kin s omezenou kapacitou)...
Nikdy jsme nebyli příznivci nařízení shora, z centra spolku, v míře větší než stanovené zákonem a našimi spolkovými stano‐
vami. Proto i nyní necháváme rozhodnutí o činnosti kolektivů v těchto dnech na jednotlivých Kamenech MOP – na rozhodnutí
předsedy a vedoucích kolektivů.
Určitě je však potřeba přistupovat k aktuální činnosti s vědomím nutnosti zvýšené opatrnosti a proto lze doporučit:
– komunikujte s rodiči dětí a ujistěte se, že na oddílové akce nechodí žádné dítě, které má nařízenu karanténu, nebo se
nedávno vrátilo z Itálie (rizikové oblasti mohou být doplňovány). Je možné na každou schůzku použít prohlášení o
bezinfekčnosti, které používáte na LT. V něm rodiče potvrzují i aktuální zdravotní stav dítěte.
– stanovte pravidlo, že zjevně kašlající (kýchající, smrkající,...) dítě, instruktor, vedoucí ani jiná osoba nemá na akci kolektivu
co dělat
– komunikujte průběžně s rodiči a vysvětlujte jim své kroky, rozumní rodiče je pochopí a ocení, nevyvolávejte však paniku
– komunikujte s rodiči dětí, jak si představují aktuální podmínky pro činnost kolektivu
– dodržujte zvýšená hygienická pravidla (např. mytí rukou mýdlem v teplé vodě na začátku schůzky po příchodu do
klubovny, nejen před jídlem nebo po použití wc, při přípravě společných potravin používat latexové rukavice, nedovolit
dětem/instruktorům/vedoucím ohmatávání společných nebalených potravin rukama mez rukavic, koupit jednotlivě ba‐
lené bonbóny místo nebalených, nepřipustit používání jednoho hrnečku nebo víčka termosky nebo lžičky více osobami,...)
– omezte kontaktní hry
– v místnosti často a důkladně větrejte
– co nejvíc času buďte s dětmi venku v otevřeném prostoru (schůzky venku)
– určitě vás napadnou i další tipy na omezení rizik, tedy kromě přerušení aktivit :(
– seznamte s pravidly ostatní vedoucí, instruktory, děti i jejich rodiče – co nejdříve, klidně, bez emocí, ale důrazně
– využijte situaci k tomu, že děti naučíte, jak si správně mýt ruce (návod najdete na stránkách szu.cz i jinde na internetu)

– sledujte aktuální situaci (celostátní i v místě bydliště a v místě působení kolektivu MOP), vyhodnocujte objektivitu
informací, rozlišujte mezi tím co je striktně nařízeno (aktuálně karanténa po návratu z Itálie, uzavření škol a zákaz akcí
se 100 a více osobami) a co je doporučeno (aktuálně se zaměstnavatelům doporučuje dávat zaměstnanců práci domů,
rodičům se doporučuje nedávat děti do školky, pokud mají jinou možnost), zamýšlejte se nad informacemi a ověřujte
si je
Za samozřejmost považujeme, že i vy sami, mimo akce kolektivu MOP, budete respektovat závazná nařízení a budete
dodržovat hygienická pravidla pečlivěji než jindy.
Situaci pro vás také bedlivě sledujeme a přejeme hodně povedených akcí a hlavně zdraví

Michal & Jana & Beruna

Detailní znění vydaných opatření:
uzavření škol a zakázané akce:
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna‐opatreni‐ministerstva‐zdravotnictvi‐zakazuji‐konani‐hromadnych‐akci‐na_18
698_1.html
karanténa:
https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo‐zdravotnictvi‐vydalo‐nove‐mimoradne‐opatreni‐tykajici‐se‐karanteny‐_186
68_4107_1.html

