Mateřská škola Sluníčko, Slušovice, příspěvková organizace

V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU
ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2
a na základě dokumentu MŠMT ze dne 30.4.2020
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
vydává škola tato opatření:
A. Rodiče (zákonní zástupci) :
1) Rodič před zahájením účasti dítěte ve škole doloží „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového onemocnění“.
Prosíme, použijte verzi Čestného prohlášení z našich webových stránek!
2) Před školou dodržují rodiče stanovené rozestupy a používají ochranné prostředky dýchacích cest.
3) Před vstupem do budovy (tzn. před použitím čtečky prstů, kliky dveří nebo zvonku) použijí rodiče
dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy.
4) Rodiče doprovázející děti musí v prostorách mateřské školy používat ochranné prostředky
dýchacích cest.
5) Rodiče musí v prostorách školy mezi sebou dodržovat stanovený odstup.
6) Doba, kdy se rodiče zdržují v prostorách školy musí být minimalizována.
7) V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí jej rodič
bezodkladně vyzvednout ve škole.
B. Děti :
1) Po příchodu do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20-30 sekund popř.
použít dezinfekční prostředek.
2) Dítěti může být provedeno preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem.
3) V prostorách školy nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích cest (musí je však mít
k dispozici ve své šatní skříňce spolu se sáčkem na jejich uložení po případném použití). Vybavení
rouškami zajistí svým dětem rodiče.
4) Pobyt venku je realizován po skupinách, prostorově nebo časově oddělen.
5) Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a po každé činnosti.
6) V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě
odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní zástupci dítěte a příslušná KHS.
7) V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocnění, musí ostatní děti ze skupiny a
zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
8) Až do odvolání platí zákaz přinášení domácích hraček do mateřské školy!
C. Zaměstnanci
1) Po příchodu na pracoviště se převléknou do pracovního oděvu a umyjí si ruce teplou vodou a
mýdlem po dobu 20-30 sekund.
2) V budově mateřské školy nemají zaměstnanci (učitelé) povinnost používat ochranné prostředky
dýchacích cest.
3) Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky onemocnění v průběhu práce, školu
opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.
4) Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní
povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.
D. Vnitřní prostory, úklid, větrání:
1) Zaměstnanci provádějící úklid, jsou informováni a poučeni o hygienických zásadách a o potřebě
průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
2) Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými
ručníky pro bezpečné osušení rukou.
3) Nejméně jednou denně musí být dezinfikovány toalety, vyprázdněny odpadkové koše a důkladně
čištěny všechny místnosti ve kterých se nacházejí děti, pedagogové a další zaměstnanci.
4) Několikrát denně musí být prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště
velký počet lidí, (kliky dveří, zvonky, dálkové ovladače, učební pomůcky, stolky, čipové systémy,
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6)
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spínače světla, sedátka WC, vodovodní baterie, klávesnice a počítačové myši, telefony, podlahy
používaných prostor).
Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní
aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení
(min. EN14476 nebo DVV/RKI).
Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě
dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
Každou hodinu musí být provedeno řádné vyvětrání pobytových místností a to po dobu nejméně
5 minut.

E. Stravování
1) Je uskutečňováno v běžné podobě
2) Jídlo i příbory vydává personál. Děti pití ani jídlo samy nenabírají a neberou ani příbory.
3) Při přípravě a výdeji jídla musí být dodržována ve zvýšené míře hygienická pravidla.
F. Použití rukavic:
1) Dopomoc s hygienou dětí.
2) Příprava jídla.
3) Likvidace odpadů.
G. Osobní ochranné pomůcky
1) V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky,
popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce
(pokud místo práce není v místě trvalého bydliště).
2) Výjimka je stanovena pro učitele v mateřské škole.
3) Škola může disponovat určitou zásobou roušek či jiných ochranných prostředků pro případ
potřeby.
H. Osoby s rizikovými faktory
1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4) Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
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Příloha č.1 „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“.

