Lesní mateřská škola Bažinka
Vodní 82/2
783 35 Horka nad Moravou
IČO: 06743668

PROVOZNÍ ŘÁD
Lesní mateřské školy Bažinka
Účinnost od:

1. září 2018

Schváleno ředitelkou LMŠ:

20. srpna 2018

Zpracováno podle závazné osnovy dodané Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci, dle Zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dle Vyhlášky č.
465/2016 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých.
Provoz LMŠ Bažinka se rovněž řídí Standardy kvality lesních mateřských škol Asociace lesních
mateřských škol (www.lesnims.cz).
Platnost tohoto provozního řádu je od 1.9.2018. Aktuální případně i navrhovaný provozní řád
je umístěn v zázemí LMŠ Bažinka a na webových stránkách www.bazinka.cz.

I. Základní údaje
Název: Lesní mateřská škola Bažinka, školská právnická osoba
Umístění zázemí LMŠ: Zázemí se nachází na parc. č. 1601/8 a 1601/7 v k.ú Horka nad Moravou,
geosouřadnice: 49°38'35.953"N, 17°11'48.745"E
Příjezdová komunikace: zpevněná cesta odbočující z ulice Skrbeňská na konci obce Horka nad
Moravou. Možnost parkování v těsné blízkosti vstupu na pozemek zázemí LMŠ (zpevněná plocha
vedle hřbitova).
Adresa pro poštovní styk a sídlo organizace: Vodní 82/2, 78335 Horka nad Moravou
IČO: 06743668
Statutární zástupce: Mgr. Hana Matulíková, ředitelka
Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Popelková – zástupkyně ředitelky
Tel: 725 027 940
E-mail: Lmshorka@gmail.com
Zřizovatel: Rozvišť, z .s.
Zahájení činnosti LMŠ: 1.9.2018
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Kapacita LMŠ:
- denní kapacita: 15 dětí,
- celkem může být zapsáno: maximálně 25 dětí (některé děti docházejí jen část týdne),
- prostor pro odpočinek po obědě má kapacitu 15 dětí
Počet dospělých v LMŠ: denně se dětem věnují dva průvodci, celkem je v LMŠ zaměstnáno: 2
pedagogové, 2 nepedagogové s kvalifikací chůva, 1 administrativní pracovník,
Počet tříd: 1
Provozní doba LMŠ: 7.30. – 16.00

II. Popis zařízení
Typ zařízení: LMŠ s celodenním provozem
Popis zázemí LMŠ:
Zázemím LMŠ Bažinka je vybavený pozemek na parcelách č. 1601/7 a 1601/8 v k. ú. Horka
nad Moravou. Pozemek je situován mimo zastavěnou část obce na okraji CHKO Litovelské Pomoraví,
poblíž Centra ekologických aktivit Sluňákov. V těsné blízkosti je lužní les, rybníky, louky, potok s bobří
hrází, tůňky s obojživelníky, polní cesty, remízy se vzrostlými stromy a keři, mírné i prudší svahy pro
rozvoj hrubé motoriky apod.
Na pozemku se děti zdržují ráno při předávání rodiči, pak tráví celé dopoledne mimo
pozemek v okolní přírodě. Dále je zázemí využíváno v době oběda a pro odpočinek dětí po obědě.
Zázemí je tvořeno mobilním domkem, altánem, indiánským stanem týpí a dalším drobným
vybavením.
Mobilní domek má dvě místnosti a WC. V přední místnosti je šatna, poličky s vybavením pro
děti i pro pedagogy, dětské stolečky a židličky, pult pro přípravy pedagogů, plynový sporák, kamna na
dřevo, umyvadlo. V zadní místnosti je vyvýšené podium pro odpolední odpočinek s dětskými
matracemi a spacáky dětí, knihovničkou. Obě místnosti lze dostatečně větrat okny. Velké prosklené
plochy poskytují kvalitní osvětlení stolečků denním světlem a umožňují pedagogům přehled o pohybu
dětí na pozemku - v případě, že pedagog potřebuje zajít pro něco do domku, neztrácí přehled o
dětech.
K mobilnímu domku je přistavena venkovní skříň s dětským nářadím a přístavek pro nářadí na
údržbu pozemku. Vedle samostatně stojí přístřešek na dřevo na topení
U vchodu do domku je zastřešená terasa, na které jsou věšáčky na batůžky dětí a krytý regál
na gumáky.
Na střeše jsou solární kolektory, které zásobují baterii, ze které je rozvod elektřiny na
osvětlení a zásuvky.
Další informace o zázemí jsou v kapitole V.
Týpí je kruhový stan, který slouží jako útočiště před deštěm a větrem, probíhají zde některé
části programu a činnosti – především ranní komunitní kruh nebo společné zpívání v případě deště,
větru, chladu.
Týpí je udržováno impregnací kouřem a jednou za rok v letním období vyčištěno
specializovanou firmou.
V týpí je udržována zásoba dřeva na oheň a truhla
s karimatkami/podsedáky.
Altán - otevřený dřevěný přístřešek se stoly a lavicemi – chrání před deštěm a poledním
sluncem. Je vhodný pro výtvarnou a rukodělnou práci u stolečků a pro výdej obědů.
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Další vybavení pozemku: ohniště se špalky k sezení, vyvýšený záhon pro pěstování zeleniny,
bylinková spirála, blátivá kuchyně se skříňkami na staré nádobí, ohrazený prostor pro práci s pilkami,
houpačka, zahradní kompost, bečka na dešťovou vodu, hliněný kopec, nízko sekaná louka, květnatá
louka, část louky s vysokou trávou a vysekaným bludištěm.
Součástí vybavení pro vzdělávání v přírodě je také terénní vozík, do kterého je možné uložit
lékárničku, náhradní oblečení, pitnou vodu a mýdlo, didaktické potřeby pro daný den v lese.

Způsob zabezpečení pitnou vodou:









Pitná voda je do zázemí LMŠ dovážena. Zdrojem vody je veřejný vodovod. Provozovatelem
vodovodu je Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc.
Adresa a popis místa odběru pitné vody: domácnosti dětí, které navštěvují LMŠ Bažinka
Nádoby na dovoz vody: Barely o objemu 5 až 10 litrů jsou vyrobeny z materiálů určených pro
styk s potravinami, což je výrobcem na nádobách označeno.
Popis plnění, skladování a čištění: voda je dovážena denně, vždy ráno čerstvá v podepsaných
nádobách určených pro styk s potravinami. Voda skladována pouze do odpoledne, mobilním
domku, na vyhrazeném čistém stinném místě. V 16.00 jsou barely prázdné vraceny a ráno
opět plněny. Před plněním vymyty horkou vodou. Jednou týdně jsou nádoby desinfikovány
prostředkem vhodným na desinfekci nádob na pitnou vodu.
Příprava teplé vody na mytí rukou: Voda je ohřáta na plynovém vařiči v nerezovém hrnci
(určen pouze k ohřívání vody) a přelita do vymyté termovárnice, aby měla teplotu příjemnou
pro umývání rukou. Termovánice mají kohout a jsou vyhrazeny pouze pro tento účel. Děti si
myjí ruce v tekoucí vodě.
Množství dovážené vody: 50litrů denně

Hygienické zařízení a vybavení:
V zázemí jsou k dispozici 3 kompostovací toalety:
1x separační toaleta Villa Separett umístěná v mobilním domku. Tato toaleta je určena
výrobcem do interiéru (např. do domácností apod.). Toaletu používáme dle návodu výrobce (švédská
firma Separett). Součástí toalety je ventilátor, větrání probíhá nepřetržitě a je napájeno 12V.
2x pilinová kompostovací toaleta (1x pro děti, 1x pro pedagogy), toalety jsou umístěny
v dřevěných budkách. Vše je omyvatelné. Toaleta funguje tak, že po každé návštěvě je obsah zasypán
pilinami. Piliny fungují jako biofiltr, brání zápachu a napomáhají následnému kompostování.
Toalety jsou pravidelně každý den umývány a jednou týdně desinfikovány
Děti si myjí ruce v tekoucí pitné vodě, která je zajištěna v termovárnicích s kohoutem
umístěných v bezprostřední blízkosti venkovních toalet a v mobilním domku u vnitřní toalety. Díky
termovárnicím voda v zimě nezamrzá. Ve dnech s teplotou pod bodem mrazu je venkovní toaleta pro
děti mimo provoz a děti využívají pouze toaletu v mobilním domku. Venkovní toaleta pro pedagogy
zůstává v provozu.
U umývání je k dispozici tekuté mýdlo a jednorázové papírové ručníky. Každé dítě má svůj
ručník, který si nosí z domu, na konci týdne si rodiče berou ručníky domu na vyprání (v případě
potřeby i častěji).
Používáme jen mýdla a čisticí prostředky, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
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Způsob uložení osobních věcí, materiálního vybavení a lůžkovin:
Pro přehledné uložení osobních věcí dětí slouží oddělené šatní koje v mobilním domku - pro každé
dítě samostatný prostor označený značkou. Každé dítě má horní poličku na své náhradní oblečení,
věšák na bundu, pod ním poličku na další svrchní oblečení a dole prostor na boty a přezůvky. Na
terase jsou věšáky na batůžky a regál na gumáky.
Materiální vybavení LMŠ je uloženo v policích v mobilním domku, ve venkovní skříni a v přístřešku na
nářadí.
Lůžkoviny: Děti spí ve spacácích – každé dítě má svůj podepsaný spacák, který je buď vlastní
přinesený z domu anebo dlouhodobě zapůjčený z LMŠ. Zapůjčené spacáky se půjčují v září na celý
školní rok. Spacáky jsou skladovány a zároveň větrány zavěšením na tyči na stěně odpočinkové
místnosti. Polštářky dětí jsou uvnitř spacáků tak, aby nedošlo ke kontaktu polštářků mezi sebou.
Způsob vytápění:
Mobilní domek je vytápěn krbovými kamny na dřevo. K tepelnému komfortu přispívá kvalitní
izolace domu. Teplotu v místnosti kontrolují průvodci pomocí pokojového teploměru. Komín je
každoročně revidován kominickou firmou. Topení zajišťují průvodci a dbají přitom zásad BOZP. Dřevo
připravují rodiče na společných brigádách.
Vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci:
V zázemí je umístěna vybavená lékárnička. Část prostředků pro poskytnutí první pomoci je
umístěna v příruční lékárničce (brašna), kterou pedagogové nosí při pobytu mimo zázemí u sebe a při
příchodu do zázemí ji zde odkládají. Dále mají u sebe lahev s pitnou vodou (čištění odřenin apod.),
mobilní telefon s kontakty na rodiče dětí a s důležitými telefonními čísly (záchranná služba aj.), v zimě
termoizolační folie proti prochladnutí, náhradní oblečení a zahřívací polštářky.
Obě lékárničky jsou pravidelně revidovány a doplňovány pověřeným pracovníkem. Pokud
průvodce něco z lékárničky spotřebuje, nahlásí neprodleně pověřenému pracovníkovi, který zajistí
ihned doplnění.
III. Stravování a pitný režim
Způsob stravování:
Školní stravování dle vyhl. č. 107/2005 Sb. je zajištěno cateringem. Dodavatelská firma dováží
a vydává dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Strava je pestrá a vyvážená, vhodná pro děti
daného věku, splňuje spotřební koš.
Strava je vydávána za přítomnosti proškoleného pracovníka s potravinářským průkazem
a při dodržení hygienických předpisů. Dodavatelská firma zajišťuje mytí nádobí a likvidaci zbytků
jídla. Umyté nádobí je dováženo v uzavřeném umyvatelném boxu.
Doba a místo výdeje stravy:
Dopolední svačina
9.30 – 10.00
Oběd
12.00 – 12.30
Odpolední svačina
14.30 – 15.00
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Děti mají možnost ovlivnit velikost své porce. K jídlu nikdy nejsou nuceny, motivujeme je
k ochutnání. Společné stolování je součástí výchovného a vzdělávacího procesu v rámci ŠVP, součástí
je také výchova k vytváření a dodržování hygienických a stravovacích návyků dětí.
Pitný režim:
Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu z barelu s výpustí, který je umístěn v zázemí LMŠ. Děti si
nosí vlastní lahev, do které si vodu doplňují. Rodiče mohou dát dítěti do lahve vlastní nápoj. V zimě
děti nosí termosky. V létě informujeme rodiče, aby nedávali dětem sladký nápoj, který by mohl lákat
vosy. Pedagogové dohlíží na pitný režim dětí pití, v chladném počasí vaří teplý čaj. Děti pijí ze svých
lahví, v zimním období má každé vlastní termosku.. Vlastní lahve zajišťují dobrý přehled průvodců o
množství vypitého nápoje za daný den.
Otevírání termosek a nalévání čaje se dětí postupně učí a patří k didaktickým činnostem na rozvoj
jemné motoriky a soustředění.

IV. Organizace zařízení
Rytmus dne
7.30 – 8.25
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

příchod dětí do zázemí klubu
přivítání s dětmi, ranní diskusní kruh, seznámení s programem
dopolední svačina dětí
dopolední výprava – rukodělné činnosti, příprava předškoláků, volná hra, společná
hra dětí
zpáteční cesta do zázemí
hygiena, oběd
polední odpočinek, klidová činnost
odpolední příprava na školu, volná hra dětí na zahradě, svačina dle potřeb dětí
předávání dětí rodičům

Příchod a odchod dětí, adaptace, pravidla chování a vybavení dětí je podrobně popsáno ve školním
řádu.
Otužování
Děti se přirozeně otužují pobytem venku za každého počasí. Od září si postupně zvykají na chladnější
teploty. Nedoporučujeme zahájení docházky dítěte v zimních měsících. Rodiče jsou poučeni o
vhodném oblékání podle ročního období a aktuálního počasí.
Vnitřní zázemí je pravidelně větráno

V. Požadavky na hygienicko - protiepidemický režim
Doklad o proočkování dítěte:
Do Lesní mateřské školy Bažinka je přijímáno pouze plně očkované dítě dle platných zákonů ČR.
Tento požadavek je zveřejněn v podmínkách zápisu dětí. Rodiče předkládají u zápisu potvrzení od
obvodního lékaře o proočkování dítěte.
V kolektivu se mohou nacházet neočkované děti, které mají udělenou výjimku z očkování pro trvalou
kontraindikaci nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo nastoupily k povinnému
předškolnímu vzdělávání. Rodiče plně očkovaných dětí si jsou vědomi možnosti přítomnosti
neočkovaných dětí v kolektivu.
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Úklid:
Běžný úklid je prováděn každý den: Stoly jsou umývány před a po každém jídle. Jednou denně je
vytřena podlaha mopem, umytí toalet, úklid pomůcek, knížek, udržování venkovní skříně s nářadím,
úklid pozemku.
Jednou týdně: umytí všech povrchů – skříňky apod., desinfekce toalet, luxování koberce.
Dle potřeby: čištění podsedáků, úklid altánu a týpí
Spacáky i polštářky jsou vždy na konci měsíce předávány rodičům k vyprání. U dětí, které nedochází
celý týden, je frekvence praní 1x za dva měsíce.

Způsob udržování zázemí v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí
Mobilní domek, altán, a teepee udržovány v čistotě a suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví
dětí. Čisticí prostředky jsou uloženy v mobilním domku mimo dosah dětí (poličky nad toaletou).
Protipožární prevence:
V mobilním domku jsou dva hasicí přístroje s pravidelnou revizí rozmístěné dle pokynů
školitele BOZP. Na stropě obou místností jsou kouřová čidla napojená na signalizaci. V zadní místnosti
jsou dveře vedoucí ven (tzv. únikový východ) – tyto dveře v zadní místnosti lze využít také pro
rychlejší větrání v horkých dnech.
Bezpečnost vytápění je zajištěna také pravidelným školením pracovníků a pravidelnou revizí
komínu kominickou firmou. Prevencí popálenin je kovová ohrádkou kolem kamen.
V topném období pedagogové dostatečně větrají, aby byla zajištěna výměna vzduchu
v místnosti (kamna odčerpávají kyslík, proto je větrání věnována zvýšená pozornost).
Plynový vařič: Vařič je na pultě mimo dosah dětí, děti k němu nemají přístup. Vařič byl instalován
odbornou firmou a jednou ročně je u něj prováděna pravidelná revize revizním technikem.
Na střeše mobilního domku je hromosvod instalovaný odbornou firmou s pravidelnou revizí.
Rozvod elektřiny: zásuvky jsou mimo dosah dětí a celý rozvod je pravidelně kontrolován revizní
firmou.
Prevence a ochrana zdraví při pobytu v přírodě:
Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci prošli kurzem první pomoci, školením BOZP a
speciálními kurzy pro pedagogy lesních MŠ s důrazem na zvládání rizik pobytu v přírodě.
Rodiče jsou pravidelně informováni o tom, jak mají děti vybavit do přírody aktuálně podle
počasí tak, aby dítě mohlo být celé dopoledne venku i v případě deště (nepromokavé oblečení do
terénu). Dle sezony: krém proti slunci, pokrývka hlavy, krém proti mrazu, sprej proti hmyzu a
klíšťatům (aplikují ráno rodiče a odpoledne průvodci), další opatření proti klíšťatům – pokrývka hlavy
a krku, dlouhé nohavice. Každé dítě má tašku s kompletním náhradním oblečením a náhradní boty,
vše označené a uložené ve skříňce.
Se skupinou patnácti dětí jsou vždy dva průvodci - pedagog a nepedagogický pracovník, což
přispívá k zajištění bezpečí a k ochraně zdraví dětí.
K ochraně zdraví přispívá také dostatečný odpočinek, nepřetěžování dětí, kvalitní strava,
pravidelný pohyb, psychická pohoda, dobrá nálada, rodinná atmosféra.
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Popis preventivních postupů, které vedou k zamezení vzniku a šíření infekčních onemocnění:
Děti používají k pití jen své lahve či termosky.
Děti spí nebo odpočívají jen ve svém spacáku na svém polštářku.
Děti přichází do LMŠ zdravé.
Dítě je nutno nechat doma v případě, že jsou u něj pozorovány některé z těchto symptomů:
• zvýšená teplota
• kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
• zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
• průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
• bolest v uchu
• zánět spojivek
• bolest v oblasti břicha
• bolest při močení
• vši
• v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)
Průvodce může odmítnout dítě, pokud usoudí, že není dítě zdravé (viz výše)
Objeví-li se příznaky onemocnění během pobytu ve školce (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.),
dítě je odděleno od ostatních dětí (například do jiné místnosti) a je pod stálým dohledem jednoho z
průvodců. Rodiče jsou okamžitě telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte. Je proveden
zápis do třídní knihy. Rodiče jsou v době pobytu dítěte v klubu na telefonu a po výzvě mají povinnost
si dítě neprodleně vyzvednout.
Protiepidemiologická opatření
LMŠ informuje neodkladně všechny zákonné zástupce dětí a kolegy o povaze šířené nemoci nebo
výskytu parazitů. Podle druhu výskytu parazitů nebo šíření infekce se zavádí následující opatření:
● zákonný zástupce dítěte, které je přenašečem infekce nebo parazitů je vyrozuměn o min. 48
hodinové lhůtě, ve které není dítěti umožněn vstup do školy
● je vypráno ložní prádlo
● je zavedeno užívání antibakteriálních mýdel
● je zajištěna vyšší frekvence úklidu sociálních zařízení
● je zvýšena kontrola při dodržování hygienických návyků u dětí

Zdravotní stav, úrazy, klíště
Rodič při přijímacím řízení donese Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. V průběhu
roku je rodič povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se zdravotním
stavem dítěte.
Při zranění poskytnou pedagogové dítěti zdravotní péči přímo na místě (dezinfekce rány,
ošetření rány či zranění). Zranění popíší do Knihy úrazů a informují rodiče při předávání dítěte.
V akutních případech je zavolána rychlá záchranná služba, rodiče jsou okamžitě telefonicky
informováni. Průvodci poskytnou v případě potřeby první pomoc dítěti.
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodci. Průvodce místo nálezu
označí do nákresu těla a připojí datum. Nákres je na vyžádání k dispozici, zůstává ve školce do
ukončení školního roku. Místo přisátí klíštěte na těle dítěte je označeno žlutou jodovou desinfekcí a
případně zvýrazněno lihovou fixou (kolečko kolem místa přisátí). Při vyzvednutí dítěte ze školy jsou
informováni rodiče.
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Extrémní klimatické podmínky:









Průvodci sledují předpovědi počasí a jsou připraveni na předvídatelné extrémní
klimatické podmínky a přizpůsobují tomu program. Dopolední program plánují poblíž
zázemí, aby byl snadný rychlý přesun do mobilního domku.
LMŠ se nachází mimo záplavovou oblast.
Mobilní domek je výborně izolovaný a lze dobře vytopit i při extrémně nízkých
teplotách.
Ve dnech s teplotami pod -10 C zůstávají děti po celý den v mobilním domku. Pokud
je přitom slunečno a nefouká, může být pobyt venku v blízkém okolí domku např.
dvakrát půl hodiny pro děti, které mají zájem, tak aby se mohly kdykoli jít zahřát do
domku. Pprůvodce sleduje děti, prevencí prochladnutí je dostatečný pohyb.
V případě náhlé bouřky, silného deště, krupobití, poryvů větru, silného sněžení:
pokud jsou děti v domku, zůstávají v něm, dokud se počasí nezlepší, nebo do převzetí
rodiči.
Pokud náhlá bouřka atd. zastihnou děti při pobytu mimo zázemí, snaží se průvodci
s dětmi dostat co nejdříve do bezpečí – do nejbližší budovy mobilní domek nebo
vstupní prostor budovy CEA Sluňákov.
Při bouřce a silním větru se nezdržujeme v týpí!!!, v lese, pod stromy (hrozí zřícení
týpí, pád stromu, větve) Po odeznění větru průvodci kontrolují stav týpí a případně
zajistí, aby se nepoužívalo.

V případě požáru jsou děti jedním pedagogem odvedeny z areálu a je zajištěna jejich bezpečnost.
Pověřený pedagog volá hasičský záchranný systém a snaží se hasit tak, aby neohrozil svůj život,
postupuje podle poplachových směrnic a BOZP. BOZP Okamžitě je telefonicky vyrozuměna ředitelka
LMŠ Bažinka. Pedagogové kontaktují rodiče a zajistí předání dětí. Náhradní zázemí je řešeno podle
potřeby.
Manipulace a likvidace exkrementů z WC:
Obsah sáčků je ukládán na kompostoviště za hranicí školkového pozemku – 10metrů od hranice
pozemku. Kompostoviště je zajištěné tak, aby k němu děti zaručeně neměly přístup.
Odpad z vnitřního zásobníku separační toalety – zasype se pilinami a vysype na kompostoviště stejně
jako obsah pilinových toalet a dále se postupuje dle předchozího bodu.
Moč ze separační toalety - vyléváme na kompost exkrementů z pilinových toalet s tím, že moč je
nejprve zasypána v nádobě pilinami, aby došlo k navázání dusíkatých sloučenin na lignin. (tak jako v
pilinových toaletách).
Voda po používání umyvadla: naléváme na zahradní kompost
Osobní hygiena pracovníků manipulujících s obsahem vědra pilinových toalet při vynášení
naplněných sáčků na kompostoviště: Sáčky jsou vynášeny jednou týdně v pátek po skončení provozní
doby LMŠ. Pracovník si nejprve připraví desinfekci a teplou vodu, navlékne si gumové rukavice, pak
vynese naplněné sáčky na kompostoviště, umyje si ruce ve vodě s desinfekcí, poté umyje a
vydesinfikuje umyvadlo a rukavice.
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