OZNÁMENÍ RODIČŮM
Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci, související s onemocněním COVID-19 způsobeným
novým koronavirem SARS-COV-2, si VÁS DOVOLUJEME UPOZORNIT NA
PŘÍSNÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ, KTERÝMI SE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE
PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU ŘÍDIT.
Před prvním vstupem dítěte do mateřské školy ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PODEPÍŠE
PÍSEMNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka,
ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
stanovených MZ!

1. DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE PŘIJATO DÍTĚ JEN ZCELA ZDRAVÉ!
- to znamená bez jakýchkoli příznaků RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ –
rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka
- NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST NESMÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY VSTOUPIT – dítě, rodič ani zaměstnanec.
2. V případě, že se během dne u dítěte OBJEVÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ, BUDE NEPRODLENĚ TELEFONICKY KONTAKTOVÁN
RODIČ, KTERÝ JE POVINEN PRO DÍTĚ OKAMŽITĚ (V CO MOŽNÁ
NEJKRATŠÍM ČASOVÉM ÚSEKU) DO MŠ PŘIJET.
dle manuálu MŠMT a MZČR – pokud se vyskytnou příznaky respiračního
onemocnění – rýma, kašel – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a
umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému
způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně
informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí dítěte ze školy. Dítě se poté nesmí vrátit do školy do té doby,
dokud nemá potvrzení od pediatra, že je zdravé – není infekční. Takto
se to může opakovat, několikrát do měsíce.
 v souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za
normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37°C.

3. U DĚTÍ, KTERÉ TRPÍ ALERGIÍ, JE NUTNÉ DONÉST PÍSEMNÉ POTVRZENÍ
OD LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ LÉČENO ALERGOLOGEM A V OBDOBÍ, KTERÉ
SPECIFIKUJE LÉKAŘ VE ZPRÁVĚ, JE PROJEV RÝMY A KAŠLE
ALERGOLOGICKÉHO PŮVODU. BEZ TÉTO ZPRÁVY NENÍ MOŽNÉ, ABY
DÍTĚ SETRVÁVALO V KOLEKTIVU.
4. Do MŠ nebude vpuštěn žádný rodič. DĚTI V ROUŠKÁCH BUDE PŘEBÍRAT
ODE DVEŘÍ POVĚŘENÝ ZAMĚSTNANEC, KTERÝ DÍTĚTI VYDENSIFIKUJE
RUCE, PROVEDE RANNÍ FILTR – ZMĚŘÍ TEPLOTU A ZKONTROLUJE
ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE. Dítě bude poté převlečeno, rouška uložena do
sáčku ve skřínce a odvedeno do třídy k učitelce. DO MŠ BUDOU DĚTI
BRÁNY POSTUPNĚ. Podobný postup bude při odcházení dětí z MŠ – děti
budou předávány rodičům převlečené u dveří MŠ.
5. V mateřské škole bude zavedeno časté větrání místností i chodeb. U
vstupu do budovy, v každé místnosti, u tělocvičny bude připraven
desinfekční gel, který bude k dispozici jak dětem, rodičům tak
zaměstnancům MŠ. Úklid a desinfekce hygienických zařízení a místností
probíhá vícekrát denně. Úklidový personál je informován o hygienických
zásadách a o potřebě čištění a desinfekce povrchů a předmětů.

6. Většinu času budeme s dětmi trávit venku – za každého počasí (pokud to
bude možné). Proto, prosím děti vybavte dobrým oblečením a obuvi do
deště.

Žádáme Vás, abyste tyto pravidla a opatření respektovali. Respektováním a
dodržováním chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás,
pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.
V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k jakémukoliv
přenosu infekčního onemocnění a v rámci onemocnění COVID-19 ještě více
zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého prvku nácviku hygienického
mytí rukou u dětí.

