HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MZ ČR K PROVOZU ŠKOLY
Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR se zakazuje
pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách
budov.
Toto nařízení se týká i pohybu v naší mateřské škole.
Milí rodiče, před vstupem do šatny použijte desinfekci na ruce a nasaďte si roušku či jiný
ochranný prostředek dýchacích cest na nos a ústa. Udržujte odstupy min. 2 metry
Je nutné, aby každý kdo vstoupí do naší školky, měl na ústech a nose nasazenou roušku.
Roušku ani žádnou jinou ochranu úst nemusí mít děti, které navštěvují školku, a pedagogičtí
pracovníci.
Děkujeme, že respektujete tato pravidla.

Hygienická pravidla jsou platná pro děti, zaměstnance a veřejnost.
Při vstupu do budovy není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
Vstupující osoby nesmějí vykazovat žádné příznaky virového infekčního onemocnění COVID
– 19, nemají nařízené karanténní opatření a nebyly v kontaktu s osobou vykazující příznaky
COVID – 19.
Jsou dodržovány zásady osobní a respirační hygieny (např. kýchat a kašlat nejlépe do
jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,…)
U vstupu do šatny školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobě
s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně 20 až 30 sekund umyje
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, provede dezinfekci, a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve školce.
V průběhu vyučování je zajištěno časté a intenzívní větrání učeben a ostatních využívaných
prostor školy.
Vstup do budovy je cizím osobám umožněn pouze v zóně šatny MŠ a za dodržování
stanovených hygienických pravidel.
Použití roušky ke krytí úst a nosu vychází z aktuálních pokynů MZ ČR.
Postup MŠ v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19
MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění, ale
je vhodné věnovat pozornost příznakům.
Mezi tyto příznaky patří např.: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.

Při jejich zjištění postupuje MŠ takto:
-

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte se zákonným zástupcem – dítě není
vpuštěno do budovy školy,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole.

Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné
místnosti (ředitelna MŠ) nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných škole a
současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí
dítěte ze školy.
Škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37°C.
V případě výskytu onemocnění MŠ spolupracuje s příslušnou KHS.
MŠ neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí zákonné zástupce nezletilých
dětí a svého zřizovatele.

