Hygienická opatření Mateřské školy Pornice
Informace pro zákonné zástupce, pověřené doprovázející osoby a osoby vstupující do prostor
mateřské školy o aktuálních hygienických a protiepidemických pravidlech budou zveřejněny
u vchodu do mateřské školy, na nástěnce v šatně dětí, na webových stránkách školy, případně
e-mailovou zprávou. Hygienická pravidla jsou platná pro děti, zaměstnance a veřejnost.



Od zákonných zástupců dětí se před prvním příchodem do mateřské školy nevyžaduje
prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.



Vstupující osoby nesmějí vykazovat žádné příznaky virového infekčního onemocnění
COVID-19, nemají nařízené karanténní opatření a nebyly v kontaktu s osobou vykazující
příznaky COVID-19.



Vstup do mateřské školy je pro dospělé povolen pouze s rouškou nebo respirátorem.



Při vstupu do budovy je umístěna dezinfekce rukou, kterou je povinen doprovod použít.



Do MŠ jsou přijímány pouze děti ZDRAVÉ, bez evidentních příznaků virózy (kašel, teplota,
únava, bolest v krku včetně rýmy).



Při vstupu do MŠ jsou všichni zaměstnanci oprávněni měřit dětem teplotu bezdotykovým
teploměrem.



Pobyt v šatně doprovod dítěte omezí na co nejkratší dobu a dodržuje bezpečný odstup od
ostatních, min. 2 metry. Veškerá komunikace bude omezena na minimum. Rodič je v MŠ
pouze nezbytně nutnou dobu. Jsou dodržovány zásady osobní a respirační hygieny.



Každé dítě si ihned po příchodu do třídy umyje důkladně ruce vodou a mýdlem, během
celého dne se dodržuje zvýšená hygiena.



Děti si nesmí do odvolání nosit do MŠ žádné hračky, knihy atd.



Prostory školy jsou vícekrát denně dezinfikovány a třídy jsou pravidelně větrány.



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.



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



V případě, že dítěti bude změřena zvýšená teplota, nebo pokud se u něj během dne objeví
příznaky infekčního onemocnění, bude umístěno do určené samostatné místnosti s
pedagogickým dohledem. Dítě si vezme vlastní roušku, nebo mu bude poskytnuta.
Neprodleně bude kontaktován zákonný zástupce, aby si své dítě vyzvedl.



Dítě v izolaci bude využívat toaletu a umyvadlo v přízemí. Tyto prostory nebudou
využívány jinými osobami. Po opuštění izolační místnosti a toalet bude prostor
vydezinfikován a řádně vyvětrán.



Pro tento případ musí mít děti 2 roušky ve skříňce, podepsané v uzavřeném sáčku.



Zákonný zástupce pak telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře pro děti a dorost,
který rozhodne o dalším postupu.



V případě výskytu onemocnění MŠ spolupracuje s příslušnou KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických
opatřeních.



MŠ neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí zákonné zástupce
nezletilých dětí a svého zřizovatele.
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