INFORMACE O STANOVENÝCH HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMICKÝCH
OPATŘENÍCH OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
Vydáno MŠMT a MZd České republiky ke dni 6. 4. 2021
§ škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením
výchovně vzdělávacího procesu zajistit u dětí a zaměstnanců realizaci testování
neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samo odběrem
- I. budova MŠ (starší budova)
•

Testování bude probíhat na chodbě před vstupem do 1. poschodí.

- II. budova MŠ (novější budova)
•

Testování bude probíhat ve spojovacím krčku, vchod z parkoviště.

Rodiče dopomáhají dětem při testování a čekají na výsledek testu. Pokud bude test
pozitivní, kontaktují ošetřujícího lékaře dítěte.
Děti budou docházet do svých tříd. Délka provozu MŠ zůstává beze změny (6:30 –
16:30 hod.)
§ hygienická pravidla
- U vstupu do budovy školy, v každé třídě, jídelně, jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
- Ihned po příchodu do budovy si každý (zaměstnanec, dítě) důkladně 20 až 30 sekund
umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou,
a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Je zajištěno
bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití a textilními ručníky.
- Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání třídy
a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.
• Ve třídě větrání provádíme nejméně 1x za 60 minut.
• V šatně ráno před příchodem dětí a odpoledne po odchodu dětí ze školy.
- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
- Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
- Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy
pohybují.
- Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se denně vysávají.
- Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát
denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače
světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků
mýdel či dezinfekce).

§ každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým
ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném
mimořádném opatření MZd
§ zvýšenou míru pozornosti je nutné věnovat příznakům infekčního onemocnění u dětí a
při jejich zjištění je nutné volit tento postup:
- Dítě s příznaky není vpuštěno do třídy, za podmínky, že je dosud přítomen zákonný

zástupce.
- Příznaky se vyskytnou později, v průběhu dne – 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 opustí v nejkratším možném
čase budovu školy.
- V případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19, mateřská škola používá
k měření teploty dítěte výhradně bezkontaktní teploměr – měření tělesné teploty dětí,
popřípadě zaměstnanců školy.
Ve všech uvedených případech je nutné, aby zákonný zástupce, telefonicky
kontaktoval praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
§ chronické onemocnění, včetně alergického onemocnění dítěte, je nutné doložit
potvrzením od lékaře
§ pokud bude test u dítěte pozitivní, vystavíme Vám potvrzení pro lékaře, kterého budete
neprodleně kontaktovat
Dítě se do MŠ může vrátit po předložení negativního potvrzujícího testu RT-PCR.
§ v případě, kdy RT-PCR potvrdí infekci, je zákonný zástupce dítěte povinen okamžitě
informovat školu. Škola následně kontaktuje KHS a zahájí spolupráci

O případných změnách Vás budeme informovat.
Děkujeme Vám za spolupráci a dodržování nařízení.

Vedení mateřské školy Jedovnice.

