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Opatření jsou stanovena z důvodu výskytu onemocnění covid-19 a vychází z doporučení
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Do mateřské školy mají zakázáno vstupovat osoby nemocné!
Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zdravé - bez známek jakéhokoliv
onemocnění! Pokud má dítě projevy alergické, musí zákonný zástupce doložit o alergii
lékařské potvrzení. V případě výskytu nákazy Covid-19 bude postupováno dle platných
pokynů a nařízení Krajské hygienické stanice, MZ ČR a nadřízených orgánů. Žádáme tímto
rodiče o zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním.
Zaměstnanci, rodiče a další osoby vstupující do budovy mateřské školy jsou povinni nosit
ochranu dýchacích cest dle příslušných norem.
Při zahájení školního roku budou aktualizovány kontakty na všechny zákonné zástupce
(telefonní čísla a e-maily) pro případ sdílení důležitých informací.
Ve vstupní chodbě bude umístěna dezinfekce – žádáme rodiče, aby si dezinfikovali ruce!
Děti budou do tříd přebírány obvyklým způsobem. Neprodleně po převlečení a přezutí si
umyjí důkladně ruce vodou a tekutým mýdlem. Proběhne ranní filtr – vizuální kontrola
zdravotního stavu.
Při předávání dětí se rodiče a jiné osoby nezdržují v budově a dodržují odstupy!
Doporučuje se, aby byl pobyt osob uvnitř budovy omezen.
Osoby, které si budou vyzvedávat oběd pro své dítě v přenosných nádobách, čekají před
budovou mateřské školy, aby nebyla ohrožena hygiena při výdeji stravy!
Další opatření v mateřské škole:
- dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu v mateřské škole, opakovaná edukace
- častý úklid a dezinfekce všech prostor a hygienických zařízení, časté větrání
- vyčlenění samostatné místnosti pro případ izolace nemocného dítěte
- zavedení distanční výuky pro děti s povinnou předškolní docházkou, pokud bude
chybět většina těchto dětí

SYSTÉM SDÍLENÍ INFORMACÍ:
1. Onemocnění dítěte se vždy hlásí učitelkám ve třídě, kterou dítě navštěvuje.
2. Omluva může probíhat osobně, telefonicky nebo emailem.
3. Aktuální oznámení týkající se protiepidemických opatření a výskytu onemocnění budou
vyvěšeny vždy ve vstupní chodbě na nástěnce. INFORMACE PROSÍM VŽDY PEČLIVĚ
PROČTĚTE!

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jarmila Křápová, ředitelka

