Mateřská škola Březová, okres Zlín, příspěvková organizace

Informace o podmínkách provozu mateřské školy po jejím otevření
1. Při příchodu dítěte do MŠ – zákonný zástupce dítěte (dále jen rodič)
odevzdá vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění, které je ke stažení na webových stránkách
školy www.msbrezova.cz nebo jej obdrží při příchodu do MŠ. Bez
podepsaného čestného prohlášení nebude dítě do mateřské školy přijato.
2. Pohyb rodičů před MŠ – pro všechny osoby pohybující se před MŠ platí
obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:
- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou)
- dodržování odstupů 2 metry
V prostorách mateřské školy stejně jako v jejím venkovním areálu není
dovoleno se bezdůvodně zdržovat.
3. Pohyb rodičů v MŠ – rodiče mohou vstupovat do MŠ pouze s rouškou. Po
zazvonění budou s dítětem vpuštěni na šatnu, kde si vydezinfikují roce
dezinfekcí připravenou na okně šatny. Poté se bez zbytečného zdržování dítě
převlékne a rodič je předá učitelce. V případě, že se budou na šatně nacházet
více než 3rodiče, může dojít ke zdržení u vstupu. Upozorňujeme rodiče, aby
s tímto zdržením počítali a přiváděli své děti s dostatečnou časovou rezervou.
Stejné podmínky platí také při odchodu dětí domů.
4. Při předávání dítěte učitelce – každému dítěti bude před vstupem do
třídy změřena teplota. Pokud bude dítě vykazovat příznaky COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, příznaky akutní infekce
dýchacích cest) nebude do MŠ přijato.
Dětem, které v jarním období trpí alergickou rýmou, jsou rodiče povinni
přinést potvrzení od lékaře, aby tak nedocházelo k záměně za příznaky akutní
infekce.
RODIČE PO PŘEDÁNÍ DÍTĚTE IHNED OPUSTÍ BUDOVU MATEŘSKÉ ŠKOLY.
5. Pokud bude dítě během pobytu v mateřské škole vykazovat příznaky
onemocnění COVID-19 bude dodržován následující postup:
- Dítě bude s pověřenou osobou umístěno do multifunkční třídy, kde bude
izolováno do ostatních dětí.
- Rodiče dítěte budou telefonicky informováni o jeho stavu a je jejich
povinností okamžité (co nejrychlejší) vyzvednutí dítě z MŠ.

6. Ve třídě – každé dítě si po příchodu do třídy za pomoci pedagoga
důkladně umyje a vydezinfikuje ruce. Žádáme rodiče, aby si děti do konce
tohoto školního roku nenosily žádné hračky nebo předměty z domu.
Po dobu pobytu v mateřské škole nemají děti povinnost nosit roušky.
7. Vzdělávání dětí v MŠ – bude v maximální možné míře (dle aktuálního
počasí) přesunuto a organizováno na zahradě mateřské školy. Prosíme rodiče,
aby zajistili svým dětem dostatečné množství oblečení a počítali s celodenním
pobytem dětí venku.
8. Hygiena v MŠ – úklid a dezinfekce prostor a hraček MŠ bude probíhat ve
zvýšené míře doporučenými dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou
několikrát v průběhu dne.
Na zvýšenou, důslednou osobní hygienu dětí bude dohlížet pedagogický
personál mateřské školy.
Pokud přijde dítě do MŠ v roušce, tak ji rodiče s sebou odnesou nebo jsou
povinni uložit ji po dobu přítomnosti ve školce do igelitového sáčku.
9. Stravování dětí v MŠ – děti budou používat předem připravené, do
ubrousku zabalené příbory. Jídlo budou dostávat individuálně od personálu
mateřské školy.
10. Osoby s rizikovými faktory – na základě doporučení MŠMT žádáme
osoby, které splňují jakýkoliv z uvedených bodů, aby do mateřské školy
nevstupovaly, případně se v jejich prostorách pohybovaly se zvýšenou
opatrností a dbaly na ochranu svého zdraví:
- Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
- Chronické onemocnění plic s dlouhodobou farmakologickou léčbou.
- Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou farmakologickou léčbou.
- Porucha imunitního systému při imunosupresivní léčbě, protinádorová léčbě,
po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně.
- Těžká obezita.
- Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
- Chronické onemocnění ledvin (dialýza).
- Onemocnění jater.
V případě podezření nebo potvrzení nákazy COVID – 19 u dítěte, rodičů,
členů rodiny žijících ve společné domácnosti nebo zaměstnanců školy jsou
rodiče i zaměstnanci povinni bezodkladně informovat ředitelku školy.
V Březové 6.5.2020
Bc. Pavlína Dvořáková
ředitelka školy

