Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres
Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Jesenická 448,
Vrbno pod Pradědem, tel.: 777 562 329, IČO: 70947520

Směrnice ředitele školy k prevenci šíření
koronaviru COVID-19
Vstupní filtr ve škole a školském zařízení
-

-

Zákonný zástupce je povinen před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky
akutního onemocnění
Při vstupu do školy pedagogický pracovník ( či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit,
zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem)
Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemůže být
zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit vzdělávání
Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak
je dítě bezodkladně vráceno zákonnému zástupci nebo je izolováno od ostatních dětí, dokud
nepřijde zákonný zástupce a dítě si nepřevezme
Zákonný zástupce ve všech případech kontaktuje telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte, který
rozhodne o dalším postupu
Při vstupu osob do budovy mateřské školy je nutné použít dezinfekci rukou
Děti si při příchodu do třídy umyjí ruce mýdlem a teplou vodou a použijí jednorázové
papírové ručníky, které po použití vyhodí do koše, toto opakují vždy po použití toalety, před
jídlem i po návratu z pobytu venku

Pedagogičtí zaměstnanci
-

-

Připomínají dětem dodržování hygienických zásad a dohlíží na jejich dodržování
Sledují zdravotní stav dětí ve třídě, pokud se akutní infekční onemocnění objeví během
pobytu dítěte v MŠ (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava aj.) zajistí
izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a neprodleně informují
zákonného zástupce
O všech skutečnostech souvisejících s možností šíření koronaviru COVID-19 ve škole
informují ředitele školy
Všichni zaměstnanci školy používají dezinfekci, myjí si ruce mýdlem případně virucidním
gelem a používají jednorázové papírové ručníky, které po použití vyhodí do koše
V průběhu celého dne je prováděno větrání vnitřních prostor mateřské školy. Pravidelné
větrání zajišťuje – paní učitelka na třídě, uklizečka.
Zohledněna musí být aktuální epidemiologická situace, klimatické podmínky, povětrnostní
podmínky a stav ovzduší.

Izolace dítěte ve škole, školském zařízení
-

Pro izolaci dětí s příznaky akutního respiračního onemocnění je zajištěna dostatečně
prostorná místnost, dobře větraná, která není využívána k jiným účelům
Dítěti je zajištěn dostatek tekutin

-

Po celou dobu izolace dítěte je zajištěn dozor zletilé osoby
O izolaci je proveden zápis do zdravotního sešitu na třídě, i o zjištěných skutečnostech (např.
naměřená teplota apod.)
Izolované dítě i dozorující osoba mají po celou dobu nasazenou roušku nebo respirátor
Po skončení izolace dítěte ve škole je nezbytné provést řádné vyvětrání místnosti a dezinfekci
ploch a prostorů

Nepedagogičtí zaměstnanci
-

-

Zajišťují úklid v plném rozsahu své pracovní náplně s použitím virucidních úklidových
prostředků ( ve spolupráci se školnicí)
Doplňují virucidní mýdla, gely na toaletách
V pravidelných intervalech (ráno, v poledne, odpoledne) dezinfikují kliky, vodovodní baterie,
vypínače, hračky jsou udržovány v čistotě, jsou uklízečkou pravidelně omývány /kočárky,
panenky, kontejnery/, celková desinfekce hraček, stavebnic, nádobíčka a kontejnerů se
provádí dle potřeby, nejméně 1x za pololetí
Dbají na zvýšenou osobní hygienu
Dodržují zvýšená hygienická pravidla při přípravě a distribuci jídel ve školní kuchyni
V případě zhoršené epidemiologické situace realizuje mateřská škola celkovou dezinfekci
častěji: 1x týdně.
Pokud dochází na základě doporučení Krajské hygienické stanice ke karanténním opatřením:
Dezinfekce je provedena, pokud ji orgán státního zdravotního dozoru požaduje.
Při zhoršené epidemiologické situaci dochází k častější výměně ložního prádla a ručníků –
ručníky 1x za den, prádlo 1x týdně. Prádlo je práno při teplotě, nad 60 stupňů.
Před obědem rozdávají lžíce, příbory a hluboké talíře na polévku provozní zaměstnanci, aby
nedocházelo k manipulaci dětmi

Spolupráce se zákonnými zástupci dětí
-

Zákonní zástupci byli požádáni, aby v případě zdravotních potíží v rodině nepodceňovali
situaci a dítě do mateřské školy nevodili
Byli vyzváni, pokud bude zákonného zástupce kontaktovat škola z důvodu zdravotních obtíží
jejich dítěte, aby své dítě vyzvedli v co nejkratší době
Byli poučeni, aby v případě karantény nás neprodleně informovali
Respektovali pokyny na nástěnkách pro rodiče, nošení roušek v budově školy, používání
dezinfekce u vstupu do budovy školy

Ve Vrbně pod Pradědem dne 1.3.2020
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