Základní hygienické opatření od 1. 9. 2020


Vstup do budovy není umožněn dětem, které vykazují příznaky respiračních chorob.

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


Nošení roušek je povinné pro zákonné zástupce, dodavatele zboží i případné návštěvy v celé budově školy.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o
ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dětí, které vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních
dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné
volit tento postup:
1. V případě že jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy a zákonný
zástupce si dítě odvede k lékaři.
2. V případě že se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, bude dítěti neprodleně
poskytnuta rouška a bude umístění do předem připravené samostatné místnosti, nebo k jinému způsobu izolace od
ostatních přítomných ve škole a současně bude informován zákonný zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí dítěte. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
3. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat
podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou
KHS nebo plošně MZd.

