ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POLEVSKO
příspěvková organizace
okres Česká Lípa
471 16 Polevsko 167

OPATŘENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ
V OBDOBÍ ZNOVU OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY OD 18. 5. 2020
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Před školou není povoleno velké shromažďování osob.
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Děti se předávají učitelce nebo asistence před vchodem do šatny. Rodiče do školy
nevstupují. Při tomto předání proběhne ranní filtr – (měření teploty bezdotykovým
teploměrem, mytí a dezinfekce rukou, odložení roušky do přineseného sáčku).
V prostorách mateřské školy





Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači a
jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou, dezinfekcí.
Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
Celá škola po skončení provozu bude dezinfikována ozónem.

Školní stravování





Bude zajištěno v běžné podobě.
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.
Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická
pravidla.
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Předávání a vyzvedání dětí z MŠ
Příchod do MŠ mezi 7.00 – 7.30 h. Před vstupem do šatny bude přítomna učitelka či
asistentka, která dítě od rodičů převezme, provede ranní filtr a poté odvede dítě do třídy.
V případě pěkného počasí se budou děti scházet na školní zahradě a do třídy budou odcházet
až v 7.30 hodin.
Při vyzvedávání dětí z MŠ použijí rodiče hlavní vchod, zazvoní na MŠ a vyčkají, až učitelka
či asistentka dítě přivedou a předají. MŠ je v provozu do 15.30 hodin.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do
samostatné místnosti a následně bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce s ohledem na
okamžité vyzvednutí dítěte a bude informována KHS.
Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové
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)
Toto opatření nabývá platnosti dne 18. 5. 2020

Mgr. Elena Průchová
ředitelka školy

