Mateřská škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S MOŽNÝM VÝSKYTEM NEMOCI COVID-19 A DALŠÍCH INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy dle platné legislativy.
Mateřské školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covidu-19.
Postupy mateřské školy musí být v souladu se zákonem č. 561/2004 SB. (školský zákon), zákonem č.258/2000 Sb.
(zákon o ochraně veřejného zdraví), plošnými nařízeními definovanými Ministerstvem zdravotnictví České republiky
a místně příslušným orgánem státního zdravotního dozoru, tedy příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
Vedení mateřské školy bude průběžně sledovat republikový, resp. lokální vývoj situace.
Tuto povinnost naplňuje mateřská škola podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit izolaci
dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby
(§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.

Protiepidemiologická opatření - v době zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19
Do mateřské školy mohou vstoupit děti (doprovázející osoby) nevykazující 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).
Děti v mateřské škole roušku nenosí.
Pedagogové při přebírání/předávání dětí, při kontaktu s cizí osobou dodržují bezpečnou vzdálenost, případně
použijí roušku.
Na chodbách mateřské školy jsou umístěny dávkovače s dezinfekcí rukou. Doprovázející a vstupující osoba,
je povinna před vstupem provést dezinfekci rukou.
Z hlediska ochrany a prevence šíření sezónních viróz, žádáme doprovázející osoby používat v budovách mateřské
školy ochranu nosu a úst (roušku). Při vstupu do třídy je zakrytí úst a nosu povinné.
Doprovázející osoba dítěte je povinna dodržovat v areálu mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.
Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.
Doporučujeme, aby do areálu mateřské školy s dítětem vstupovala pouze jedna doprovázející osoba.
Doprovázející osoba po předání i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy.

Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID -19
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.
V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně je za normální považována teplota do 37° C. V případě nutnosti může být proto dětem během dne měřena
teplota bezdotykovým teploměrem.

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy je v kompetenci
učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout.
Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítě musí být izolováno. Ihned jsou
kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
Místem izolace pro děti s příznaky COVID - 19 bude prostor, který je nejméně využíván ostatními dětmi. Dohled
nad dítětem zajistí druhý učitel nebo provozní pracovník, který vždy použije ochrannou roušku a rukavice. Po použití
místnosti, bude izolace řádně vydezinfikována.
Pokud dojde ze strany mateřské školy k podezření, že dítě opakovaně vykazuje známky infekčního onemocnění,
vyžádá si mateřská škola potvrzení pediatra o zdravotním stavu dítěte.
Aktuální informace související s COVID – 19, které se týkají naší mateřské školy, budou uveřejněny na nástěnkách
v jednotlivých šatnách dětí a na webových stránkách mateřské školy.
V případě uzavření (karanténa) nebo omezení provozu mateřské školy bude zákonný zástupce informován
prostřednictvím webových stránek, telefonicky nebo mailem.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID -19 bude mateřská škola postupovat
podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou
KHS nebo plošně MZd.

Režim návratu ze zahraničí
Pokud se děti vrátily ze zahraničí, prosíme rodiče, aby řešili samoizolaci po určenou dobu či prokázání se
negativním testem dle aktuální situace a Pravidel pro návrat, která jsou upravena formou průběžně
aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Povinnosti zákonných zástupců
Přivádět do mateřské školy pouze dítě zdravé, nemající žádné příznaky nemoci či infekce.
Ihned oznámit třídní učitelce infekční onemocnění dítěte či jiné zdravotní problémy.
Zajistit vyzvednutí dítěte v co nejkratší době z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných
příznaků COVID-19 nebo dalšího onemocnění.
V případě příznaků COVID-19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně
alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného
lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
Respektovat hygienická a provozní nařízení a pokyny vedení mateřské školy.
Zajistit účast svého dítěte, pro které je vzdělávání povinné (5 -7 let) na tzv. Distančním vzdělávání.
Dbát na to, aby si děti nenosily do mateřské školy žádné hračky.

Infekční a nakažlivá onemocnění
Kdy dítě do MŠ nemůže být přijato, nebo bude po zjištění příznaků posíláno do domácího léčení:
 rýma zabarvená (zelená, žlutá): bakteriální onemocnění, velmi rychle se šíří přes kontaminované ruce, předměty
a kapénkami (kýcháním, kašláním), doporučuje se navštívit lékaře

 dráždivý kašel: např. během odpočinku, při konzumaci stravy, při klidné hře (pokud dítě kašle pouze po
namáhavé činnosti nebo po ukončené léčbě akutního onemocnění, do MŠ může být přijato)
 pokud dítě trpí alergickou rýmou nebo kašlem (chronická onemocnění – alergie), je nutné doložit mateřské škole
lékařské potvrzení od odborného lékaře – že má dítě alergii a v jakou roční dobu. Bez tohoto potvrzení bude dítě
bráno jako potenciálně infekční a bude z MŠ posláno do domácího léčení
 pokud má zvýšenou teplotu (37°C a vyšší) nebo horečku
 pokud má dítě infekční onemocnění s vyrážkou (a to i po dobu rekonvalescence) – plané neštovice, 5. a 6.
nemoc, syndrom ruka-noha-ústa
 pokud dítě zvrací nebo má průjem a to i v případě, že dítě zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do MŠ
(hrozí zde vysoké riziko přenosu nákazy)
 pokud bere antibiotika nebo je v rekonvalescenci (znovunabytí imunity)
 pokud má parazitární onemocnění – roupy, vši
→ roupy: nutná návštěva lékaře
→ vši: nástup do MŠ až po důkladném odstranění všech vší – včetně vajíček po celé délce vlasu
 pokud má infekční bakteriální puchýřnaté onemocnění kůže (impetigo)
→ jedná se o nažloutlé puchýřky; nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu
 pokud má infekční zánět spojivek
Žádáme rodiče, aby v případě těchto onemocnění u svého dítěte informovali třídní učitelku.

Distanční vzdělávání
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která
je organizována výlučně pro tyto děti.
Distanční vzdělávání bude přizpůsobeno podmínkám mateřské školy a podmínkám dětí.
Způsob realizace distančního vzdělávání:
 realizována bude pomocí mailové korespondence, dětem budou zadávány pracovní úkoly přes webové
stránky školy či formou hromadných mailů
 osobně s rodiči budou řešeny a předávány pracovní úkoly pro děti za zpřísněných hygienických podmínek
v mateřské škole

Povinnosti zaměstnanců
Dodržovat aktuální vládní nařízení, opatření, metodiky a pokyny ředitelky školy.
Používat osobní ochranné pracovní prostředky při dezinfekci prostředí mateřské školy (rukavice, brýle).
Dbát na zvýšenou osobní hygienu. Chránit zdraví své i ostatních.
Vstupovat do areálu mateřské školy pouze zdraví.
Neprodleně oznámit vedení školy podezření na onemocnění dítěte nebo vlastní a to i v době osobního volna.

Povinnosti pedagogických zaměstnanců
Provést na začátku školního roku aktualizaci kontaktů na zákonného zástupce (telefon, e-mail).
Provést poučení dětí o dodržování hygienických zásad a pravidel a dohlížet na dodržování daných pokynů.
Zajistit po převzetí dítěte od doprovázející osoby důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.

Zajistit před každým vstupem do herny z venkovního prostředí po převlečení a přezutí důkladné umytí rukou
tekutým mýdlem a vodou.
V průběhu dne dbát na zvýšenou osobní hygienu dětí.
Zajistit větrání herny a ostatních prostor, kde se děti pohybují průběžně podle klimatických podmínek.
Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, papírových ručníků a vynášení košů
v průběhu pobytu dětí.
Při podezření na onemocnění dítěte používat bezdotykový teploměr a izolovat dítě od ostatních dětí.
Organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší část dne trávit venku.
Používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí.

Povinnosti při úklidu
Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení v umývárně - tekuté mýdlo v dávkovači, papírové ručníky,
látkové ručníky.
Průběžně vynášet odpadkový koš v umývárně i herně.
Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou.
Provádět po obědě dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.
Provádět po nástupu dětí dezinfekci míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře, madla sedátka v šatně dětí apod.)
Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís na WC.
Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, stolů, židliček, ovladačů oken, klik, a ostatních ploch v místnostech
pobytu dětí.
Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových
košů.
Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.
Provádět výměnu ložního prádla 1x za 3 týdny nebo dle potřeby.
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Jiřina Šubrtová – ředitelka MŠ

