Vážení rodiče,
11.5.2020 znovu otevíráme mateřskou školu. Věříme, že v této době pochopíte
nutná provozní opatření, která jsme museli nastavit. Chceme tím chránit děti,
zaměstnance MŠ i Vás.
Opatření vychází z manuálu MŠMT, který je připojen k tomuto mailu.
Dodržujte prosím tato bezpečnostní opatření:

Před tím, než vstoupíte do MŠ, dezinfikujte ruce sobě i svému dítěti
(dezinfekce je u vchodu).
Vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest – roušky, šátky
Přiveďte své dítě nejpozději do 8.00 hodin, poté bude probíhat dezinfekce
chodeb a šatny.
Pokud je to možné, dítě do MŠ vodí a vyzvedává 1 dospělá osoba –
omezíme tím, co nejméně dospělých v budově MŠ.
Děti projdou ráno povinným zdravotním filtrem – měření teploty, pokud
bude teplota zvýšená nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění,
nebude do kolektivu přijato.
Při projevu onemocnění bude dítě separováno od kolektivu a okamžitě
předáno do domácí péče – prosím, opravdu zvažte nutnost docházky
dítěte do MŠ, jelikož pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak
onemocnění, bude celá MŠ uzavřena a poslaná do karantény včetně všech
rodinných příslušníků.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.

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, je nutné
umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s
ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová
hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti
nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud
není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, která je
možné podepsat před vstupem do školy:
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)- prohlášení přílohou
Platby pro děti, které do MŠ nastoupí – platí školné i stravné. Děti, které do MŠ
nenastoupí, platby neplatí!

OMLOUVÁME SE ZA KOMPLIKACE A DĚKUJEME ZA
POCHOPENÍ. JE TO V ZÁJMU UDRŽENÍ ZDRAVÍ NÁS VŠECH,
PŘEDEVŠÍM VAŠICH DĚTÍ.
Prázdninový provoz MŠ bude od 1.7. - 17.7.2020.
Rodičům, kteří mi odpověděli na DOTAZNÍK děkuji.
Přílohy tohoto mailu:
- manuál k PROVOZU MŠ
- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
S přáním hezkého dne
-Bc. Renáta Kňapová
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