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Z důvodu šíření nákazy Covid-19 postupuje mateřská škola dle nařízení MZ ČR a MŠMT.
Jsou stanovena následující opatření, KTERÁ PLATÍ BEZ VÝJIMKY:
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.
Zákonní zástupci budou učitelky ve třídě informovat o změnách svých kontaktů (telefonní
čísla a e-maily) pro případ sdílení důležitých informací.
Roušky –děti budou mít v mateřské škole jednu roušku v ochranném obalu (sáčku)
podepsanou. Pokud se u některého z dětí objeví příznaky infekčního onemocnění Covid-19,
bude izolováno od ostatních dětí. Mateřská škola bude ihned informovat rodiče!
Ve vstupní chodbě je umístěna dezinfekce – žádáme rodiče, aby si dezinfikovali ruce!
Děti budeme do tříd přebírat obvyklým způsobem. Děti si však musí neprodleně po
převlečení a přezutí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Proběhne ranní filtr –
vizuální kontrola zdravotního stavu.
Do mateřské školy nedonášejte žádné jídlo, hračky a jiné nepotřebné předměty.
Prosíme rodiče, aby se neshlukovali v šatnách – DO ŠATNY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD BUDOU
VSTUPOVAT VŽDY NEJVÝŠE DVĚ OSOBY, OSTATNÍ BUDOU MUSET POČKAT!
Při předávání dětí se zbytečně nezdržujte v budově ani v areálu mateřské školy, dodržujte
odstupy!
Další opatření v mateřské škole:
- dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu v mateřské škole
- častý úklid a dezinfekce 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
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