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INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ PRÁZDNIN

probíhá od 19.7. do 30.7.
Provoz je určen pouze pro přihlášené děti.
DĚTI BUDOU DOCHÁZET DO:
I.oddělení MŠ – dochází přihlášené děti I.oddělení MŠ Hrabákova + děti z MŠ Blatenská
II.oddělení MŠ – dochází přihlášené děti ze II. a IV.oddělení MŠ Hrabákova
III.oddělení MŠ – dochází přihlášené děti ze III.oddělení MŠ Hrabákova + děti MŠ A.Drabíkové,
MŠ Mírového hnutí a MŠ Janouchova

Provozní doba mateřské školy je od 630 do 1700hodin

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY A HYGIENA :
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 ( tělesná
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka) NESMÍ DO ŠKOLY
VSTOUPIT !
 Do areálu MŠ vstupují rodiče i děti v respirátorech - rouškách (dle aktuálních opatření MZdr.).
 Při příchodu do mateřské školy, prosím, počítejte s větším časovým zatížením – je omezena přítomnost
rodičů v budově školy z důvodu dodržení požadovaných odstupů a kumulace lidí v uzavřených prostorách
i v prostoru před budovou mateřské školy. Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud
se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy
alespoň 2 metry. Desinfekce rukou pro dospělé je k dispozici před každým vstupem do budovy.
 Před vstupem do třídy a předání učitelce si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem po dobu 2030sekund. Po té děti ruce vydezinfikují virucidní dezinfekcí ( je na alkoholové bázi – počítejte s tím, pokud
dítě trpí ekzémem, nebo má jinak citlivou pokožku). Pro otření rukou používáme jednorázové ručníky.
 Dítě nenosí žádné hračky z domova.
 Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy nemusí mít roušky.
 Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za hodinu 5 minut.
 Několikrát denně se desinfikují povrchy a předměty, které používá více osob. (kliky dveří, branky, spínače
světel, zvonků, vodovodní baterie).
 Je zajištěna pravidelná desinfekce prostor prostředky, které působí virucidní aktivitou.
Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dítěte podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě
zajištěna jeho izolace a informován zák. zástupce dítěte, který si NEPRODLENĚ dítě vyzvedne.

POZNÁMKA :
V důsledku aktuálního vývoje situace,může dojít ke změnám týkajících se provozu školy.

Apelujeme na rodiče, aby nám pomohli zajistit zdárný provoz školy tím,
že budou spolupracovat a dodržovat veškerá hygienická opatření
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