
NABÍDKA PÉČE O DĚTI DO 13 LET 
 PRO PRACOVNÍKY SLOŽEK  

NEZBYTNÝCH PRO ZACHOVÁNÍ  
CHODU STÁTU ZDARMA 

 
Spolek SOSák nabízí POMOC S HLÍDÁNÍM A PÉČÍ O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO 

VĚKU DO 13 LET PRO OBČANY, ŽIJÍCÍ V NAŠEM OKOLÍ SE SOUČASNÝM PRACOVNÍM 

NASAZENÍM V „PRVNÍ LINII“  (záchranný integrovaný systém, lékaři, sestry, zdrav. 

personál, sociální služby i zaměstnanci potravin a dalších složek nezbytných pro zachování 

chodu státu) 

Ve všední dny i víkendy po domluvě 
V SOSÁKOVĚ, Na Paloučku 70,SIBŘINA 

 

Máte-li o péči zájem napište email na michi.vitkova@volny,cz nebo 
volejte 724 256 253 

Maximální počet dětí do skupiny je nastaven na 6 
 
Podmínky pro přijetí dítěte  

• Rodič je zaměstnancem pracovních složek nezbytných pro zachování chodu státu 

• před přijetím dítěte, vyžadujeme čestné prohlášení, ve kterém rodič uvede, že si není vědom, že by dítě v 
době nástupu do zařízení jevilo známky onemocnění nebo bylo ve styku s osobou, u které bylo 
potvrzeno onemocnění koronavirem a také, že dítěti nebyla nařízena karanténa. 

• ranní filtr – měření teploty, bez kašle, rýmy 

• minimálně tři roušky na den (eventuelně našijeme) 

• vlastní dopolední a odpolední svačina 

• obědy/teplé jídlo lze zajistit dovážkou hotového jídla našeho dodavatele Almed s.r.o. ze Škvorce, nebo lze 
objednat chlazené jídlo, které se dováží a vybírá z nabídky taktéž Almed za poplatek, nebo je možné si donést 
jídlo vlastní, které ohřejeme. 

********************* 

SOSÁKOV je vybaven hernou, ateliérem, technikou, výtvarným materiálem, keramickou pecí a velkou 
zahradou 

• V prostoru SOSÁKOVA zajistíme zvýšenou úroveň provádění dezinfekce všech povrchů, ploch a vybavení, 
která je prováděna i během provozu, 

 

•  Dbáme na zvýšenou osobní hygienu personálu i dětí – časté a správné mytí rukou, používání dezinfekčních 
gelů,  

 

• Zajišťujeme zvýšenou úroveň větrání všech prostor, 
 

• Věnujeme zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí 
 

• Dohlížíme na používání ochranných pomůcek (roušek) během pobytu dětí a personálu v i mimo prostor – tedy 
jak během pobytu ve veřejném prostoru - tedy pobyt dětí venku mimo uzavřenou zahradu, na procházkách, tak 
vnitřních prostorech 

 
• Používání roušek během pobytu ve vnitřním prostoru dle epidemiologů není nutné, a to jak v případě dětí, tak v 

případě personálu. V tomto případě se opět vychází z předpokladu, že jde o známou skupinu osob.  Jisté riziko 
přenosu zde sice je, ale s tímto rizikem musí rodiče dětí i personál počítat.  

********************************** 
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