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Hygienická a protiepidemická opatření v souvislosti
s onemocněním COVID-19
I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
1.1.











Povinnosti zákonných zástupců

Objektivně vyhodnocovat zdravotní stav svého dítěte - přivádět dítě do mateřské školy zcela
zdravé, bez příznaků kašle, rýmy, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti v krku, bolesti hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjmu, ztráty chuti a čichu apod.,
nevstupovat do mateřské školy s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19,
po vstupu do budovy dezinfikovat ruce,
zdržovat se v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou, v prostorách mateřské školy se
pohybovat v roušce,
vybavit dítě do mateřské školy jednou rouškou v podepsaném sáčku (dítě ji použije na pokyn
učitelky v případě podezření na výskyt onemocnění COVID-19 ve třídě v průběhu dne),
mít u sebe po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole dostupný telefon (nebo jiná osoba
pověřená k vyzvednutí dítěte),
neprodleně si vyzvednout dítě, pokud vás učitelka informuje o skutečnosti, že dítě vykazuje
známky infekčního onemocnění (do doby vyzvednutí dítě vyčkává s učitelkou v jiné místnosti
než ostatní děti s použitím osobních ochranných prostředků),
v případě příznaků COVID-19 kontaktovat telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne
o dalším postupu,
pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrdit tuto skutečnost ošetřujícím lékařem dítěte a potvrzení
předložit mateřské škole,
nedávat dětem do mateřské školy vlastní hračky (s výjimkou dětí, které si na pobyt
v mateřské škole zvykají).

Používání ochrany úst a nosu (roušky, respirátory) se bude řídit epidemiologickými opatřeními
uvedenými u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor,
protiepidemickými opatřeními místně příslušné KHS, příp. plošnými opatřeními MZd.
Dne 26. 08. 2020
Marcela Koněvalíková
ředitelka mateřské školy

