Materská škola, Ul. Budovateľská 2205/12, 06901 Snina

Vážení rodičia
a zamestnanci materskej školy,
v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19,
jeho výskytom a prevenciou šírenia prijíma materská škola od 10.03.2020 v súlade s opatreniami
Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra SR zo dňa 09.03.2020 a Usmernením
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 09.03.2020 nasledujúce opatrenia:
• Zákonní zástupcovia, ich deti a zamestnanci MŠ, ktorí sa vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt
koronavírusu, musia v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
• V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s
ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto
osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu
symptómy a riadiť sa jeho príkazmi.
Deťom, pedagogickým zamestnancom a ostatným zamestnancom odporúčame dodržiavať
všeobecné preventívne ochranné opatrenia:
• pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť
dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu; nedotýkať sa očí, nosa, úst a tváre neumytými rukami;
pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
• vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí
majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
Vedenie školy zabezpečí:
• Dôkladnú dezinfekciu priestorov školy v zmysle prevádzkového poriadku, napr. kľučky na
dverách, zábradlie, úchytky na skrinkách, vypínače, telefóny a iné.
• Pravidelné vetranie priestorov – najmä herne, spálne a šatne.
• Dezinfekčné mydlá a papierové utierky do všetkých tried a sociálnych zariadení.
• Sledovanie zdravotného stavu detí a v prípade, že sa u dieťaťa vyskytnú príznaky ochorenia,
jeho následná izolácia od ostatných detí a bezodkladné skontaktovanie sa so zákonným zástupcom
dieťaťa.
• Zrušenie akcií konaných na verejnosti.
Dôrazne žiadame o :
• Zodpovednosť rodičov, aby do kolektívu v materskej škole priviedli iba zdravé dieťa.
• Konzultácie s vedením školy realizovať podľa možnosti telefonicky alebo emailom.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením koronavírusu sa môžu zamestnanci a
zákonní zástupcovia detí obrátiť na nepretržitú linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Prešove: 0911 908 823 alebo emailom: novykoronavirus@uvzsr.sk
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