Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Horácké nám. 12, 621 00 Brno

Závazný pokyn Vedoucího PS
Na základě rozhodnutí MZ, MŠMT a metodického pokynu od předsedy Pionýra vydávám tento
závazný postup k obnovené činnosti oddílů (PS) pro květen – červen 2020.

1. Povoluje se činnost pro maximálně 15 účastníků v jedné skupině (v místnosti, venkovní činnosti apod.).
2. Účastníci, pokud nemohou při činnosti dodržet rozestupy minimálně 2m, musí používat ochranu úst a
nosu (roušky, respirátory apod.). Předpokládá se, že účastníci používají vlastní ochranný prostředek – PS
roušky nezajišťuje.
3. Vstup do Klubovny je povolen pouze aktivním účastníkům schůzek, vedoucím a instruktorům, členům
PS. Rodiče do Klubovny nevstupují, děti předávají vedoucímu před budovou, kde si je i po schůzce
vyzvedávají.
4. Při vstupu do Klubovny je k dispozici dezinfekce, kterou jsou všichni povinni použít!
U WC je k dispozici tekuté mýdlo a další dezinfekce. Častější umývání rukou je potřeba provádět
i v průběhu schůzky, pokud to vyžaduje činnost. K dispozici jsou jednorázové papírové utěrky.
5. Na schůzky nebude umožněno vstoupit účastníkům, kteří jeví známky nemoci nebo nachlazení.
6. Všichni účastníci (nebo jejich zákonní zástupci) před zahájením obnovené činnosti vyplní: ČESTNÉ
PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.
7. Vedoucí upraví aktivity na schůzkách tak, aby nedocházelo ke zvýšenému osobnímu kontaktu mezi
účastníky. Není dovoleno konzumovat jídlo, pití jen z vlastní láhve nebo sklenice.
8. Vedoucí (instruktoři) zajistí před konáním schůzky maximální úklid prostor, kde se bude činnost
vykonávat, za použití dezinfekčních prostředků (Savo, Sanytol apod.). Je potřeba se zaměřit na plochy,
kterých se často všichni dotýkají (stoly, lavice, kliky apod.).
9. V průběhu schůzek se doporučuje co nejvíce aktivit provádět venku mimo koncentraci jiných lidí. Pokud
probíhá činnost v Klubovně, je potřeba zajistit pravidelné větrání místnosti.
10. Vedoucí oddílu seznámí s pravidly své vedoucí a instruktory a také zajistí jejich dodržování při obnovené
činnosti.
11. Pokud se objeví mimořádná situace vztahující se k výskytu onemocnění Covid-19 (potvrzené
onemocnění některého účastníka, nařízená karanténa apod.), vedoucí neprodleně informují vedoucího
PS, který rozhodne o dalším postupu.

V Brně 13. května 2020
Pavel Buchta
Vedoucí PS

