Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10

POSTUPY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ
NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19/zpracováno na
základě manuálu MŠMT pro školní rok 2021-22/

1/škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění /§7
ods.3 zákona o ochraně veřejného zdraví/
2/škola nemá povinnost zjišťovat u dětí příznaky infekčního onemocnění/kašel,
rýma, teplota ,bolest krku, bolest hlavy,průjem,ztráta čichu…/, ale bude
věnovat této oblasti zvýšenou pozornost!!
3/škola zabezpečila izolační místnost v případě příznaků nemoci COVID19- touto místností je vstupní a samostatná chodba do hospodářské
budovy/vedle kanceláře ředitelky školy/,která má vlastní sociální zázemí. Jen
v případě potřeby bude tato místnost využita výhradně k tomuto účelu a po
pobytu dítěte/ s příznaky jmenované nemoci/bude okamžitě vydezinfikována a
využívána opět jako vstupní chodba do kanceláře ředitelky školy. Jinými
vhodnými prostory MŠ NEDISPONUJE.
4/zjevně patrné příznaky při příchodu dítěte- dítě nebude vpuštěno do třídy
mezi ostatní děti a zákonný zástupce bude vyzván, aby dítě odvedl domů
5/při nepřítomnosti zákonného zástupce si dítě ihned nasadí ochranu
dýchacích cest/děti je budou mít ve svých skříňkách/, škola neprodleně
vyzve zák. zástupce k bezodkladnému vyzvednutí dítěte , které na ně
bude čekat v izolační místnosti s dospělým zaměstnancem/samostatná
vstupní chodba do kanceláře ředitelky školy- hospodářská budova- se
samostatným sociál. zázemím
6/případech pouhého podezření na nemoc COVID-19 škola nemá povinnost
kontaktovat Krajskou hygien. stanici
7/pokud se příznaky nemoci projeví během prac. procesu u zaměstnance, oznámí
tuto skutečnost ředitelce školy nebo jinému vedoucímu pracovníkovi ,nasadí si
ochranu dýchacích cest a neprodleně opustí pracoviště
8/dítěti či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekč. onemocnění,
které jsou projevem chronickým, včetně alergického onemocnění, je
umožněn vstup jen po dodání potvrzení od pediatra, u zaměstnanců od
obvodního lékaře

9/ pokud bude zaměstnanci nařízena karanténa, proběhne dohoda mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce
10/ v případě pozitivního dítěte se povinná izolace kontaktů nevztahuje na
zaměstnance školy-pokud nerozhodne KHS jinak
11/školní stravování
-je vydán Sanitační řád ke školní jídelně/zodpovědnost-vedoucí školní jídelny/ a
k provozním pracovníkům-úklid/zodpovědnost- ředitelka školy/
12/plaveckou výuku lze uskutečnit bez omezení, ale v souladu s hygienickými
opatřeními
13/ pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o
omluvenou nepřítomnost a úhrada se platí, pokud KHS uzavře školu- výše
úplaty bude poměrně snížena

V Mohelnici dne 25.8.2021
ředitelka MŠ

Jana Pospíšilová,

