Základní škola a mateřská škola, Všestary
Všestary 57, 503 12 Všestary

BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ V MŠ CHLUM

k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 1. 9. 2020
Milí rodiče,
zdravíme Vás všechny, zejména Vaše děti, na které už se těšíme. Věřím, že jste si přes léto
odpočinuli a načerpali dost sil.
Posíláme úvodní informace k provozu mateřské školy v novém školním roce 2020-21, který
začíná v úterý 1. 9. 2020.
Ten letošní (vzhledem ke covid-19) pro nás všechny bude komplikovanější a náročnější.
Velmi uváženě jsme stanovili podmínky provozu a vnitřního režimu vycházející z manuálu
MŠMT s ohledem na aktuální stav a naše konkrétní podmínky. Zároveň Vás chceme ujistit, že
uděláme vše pro to, aby se děti v MŠ cítily bezpečně, klidně a neprožívaly stres z různých
nutných opatření. Pravidla bezpečného chování v MŠ s nimi budeme neustále opakovat, ale
hravou formou přijatelnou jejich věku.
Dle pokynů MŠMT nemáme povinnost od Vás vyžadovat před prvním příchodem dětí do
MŠ prohlášení o bezinfekčnosti, ale bude třeba dodržovat platná opatření v souladu
s krizovými nebo mimořádnými opatřeními MŠMT a MZd České republiky. Sledujte
prosím aktuální situaci.








Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti, bez příznaků – kašel, teplota,
rýma, dušnost, ztráta chuti, čichu.
Dle aktuální situace a nařízení MZd či KHS - ochrana úst a nosu není povinná.
Prosíme o dodržování zásad osobní, respirační (používání jednorázových
kapesníků) a provozní hygieny dezinfekce rukou při příchodu do MŠ dezinfekce s pumpičkou u hlavních dveří.
V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.
Žádáme, aby s každým dítětem vstupovala do budovy pouze jedna osoba doprovod.



Ve třídě zajistí učitelky časté větrání.



Ve škole je prováděn zvýšený úklid s dezinfekcí, několikrát denně budou
dezinfikovány povrchy a předměty. Před nástupem dětí do MŠ byly všechny
prostory vydezinfikovány přípravkem Disi clean profi (jedná se o dezinfekci
neobsahující alkohol, chlor ani aldehydy, je virucidní, protiplísňová a
antibakteriální).



V budově MŠ bude k dispozici Kniha návštěv pro cizí osoby, kam příchozí návštěva
zapíše své jméno a kontakt pro případ trasování. Doporučujeme u vchodu do školy
použít dezinfekci rukou a mít roušku.



Prosíme Vás, aby každé dítě mělo s sebou v MŠ jednu „podepsanou pohotovostní
roušku“.



V první den nemoci si může zákonný zástupce vyzvednout oběd v MŠ ve stanovený
čas. Bude mu vydán v jednorázovém plastovém obalu.


MŠ věnuje zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění
(zvýšená teplota – nad 37 stupňů, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

 při příchodu dítěte s příznaky infekčního onemocnění není vpuštěno do MŠ
(je-li přítomen jeho zákonný zástupce)
 není-li přítomen zákonný zástupce dítěte – neprodleně toto oznámit
zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí
z MŠ, pokud toto ihned není možné, postupuje se podle následujícího bodu:

je povinna oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních
dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené izolační
místnosti (určená místnost v MŠ, zde dítě pobývá až do doby převzetí zákonným
zástupcem), informování zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí
dítěte v nejkratším možném čase
ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní
pomůcky
v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 škola sama KHS
nekontaktuje

-



Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).



Děti nenosí do MŠ žádné jídlo, bonbony, pití ani hračky.

Chlum 31. 8. 2020

Renata Větrovcová, vedoucí učitelka

