Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
pro případ, že jste zatím nezaznamenali informaci
ohledně zajištění nezbytné péče o děti ve věku od
3 do 10 let, dovoluji si vám toto upozornění poslat,
jedná se o ORP Bílina:
V návaznosti na usnesení vlády České republiky č.
219, ze dne 15. března 2020, a v součinnosti
s městem Bílina, byl Dům dětí a mládeže Bílina
určen hejtmanem Ústeckého kraje jako zařízení,
které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve
věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie,
poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany
veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil.
Dětská skupina s maximální kapacitou 15 dětí je
zřízena s platností od 23. března 2020 do odvolání.
Péče bude poskytována podle požadavků rodičů po
všechny dny v týdnu v čase od 6:00 do 18:00 hod.
Do DDM dítě doprovází a chodí vyzvedávat pouze
1 dospělý, který při příchodu podepíše potvrzení o
bezinfekčnosti. Oba – dospělý i dítě – budou
vybaveni ochrannou rouškou. Pokud dítě nebude
mít roušku, bude mu poskytnuta. Pečující osoba

přeměří bezdotykovým teploměrem dítěti teplotu.
V případě zvýšených hodnot jej do budovy
nevpustí.
Dětem bude poskytnut dovezený oběd, svačinu si
přinesou vlastní. Je nutná uzavíratelná láhev na
pití. Doporučujeme dát dítěti dezinfekční gel na
ruce, pohodlné oblečení, přezuvky, sportovní obuv
do tělocvičny, papírové kapesníky. Vše, prosím,
označte jménem dítěte!
DDM bude krajským úřadem vybaveno
ochrannými pomůckami (ústenky, roušky,
respirátory). Zřizovatel, město Bílina, již DDM pro
tuto činnost poskytl čističku vzduchu a poskytne
zvláštní finanční prostředky na dezinfekci a další
náklady v souvislosti s epidemií.
Přihlašování dětí probíhá nejpozději do 9:00 hod.
předchozího pracovního dne – tak, aby mohla být
zajištěna péče. Na
adresu: krista.sykorova@ddmbilina rodič zašle
následující údaje: jméno, příjmení, datum narození
a bydliště dítěte. Uvede případné potravinové
alergie a zdravotní omezení. Dále požadovanou
dobu péče (dny a časový rozsah), svého
zaměstnavatele a telefonní kontakt.

