OZNAM
Vedenie MŠ oznamuje:
•
•
•
•
•
•

opätovné otvorenie MŠ bude dňa 15.06.2020 (pondelok),
prevádzka MŠ na všetkých triedach od 6,00 hod. do 16,00 hod. žiadame dodržiavať
stanovený čas
príchod detí do MŠ bude v čase od 6,00 hod. do 7,20 hod.,
odchod detí z MŠ domov bude v čase od 14,30 hod. do 16,00 hod.,
zberná trieda je zrušená, každé dieťa ide hneď do svojej triedy
otvorené budú triedy 2. až 5. vstup cez hlavný vchod do MŠ - blok A

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

Pred budovou MŠ minimalizovať zhromažďovanie osôb z dôvodu obmedzenia
kontaktov medzi nimi (dodržiavanie odstupov).
Dieťa prichádza a odchádza iba s osobami, ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej
domácnosti (rodičia a súrodenec starší ako 10 rokov).
Pred vstupom do budovy MŠ sa každý deň uskutoční u všetkých osôb meranie telesnej
teploty bezkontaktnými teplomermi, pri zvýšenej teplote NEBUDE dieťa prijaté do
MŠ, rodič musí mať rúško a vykonať dezinfekciu rúk.
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom
COVID-19 - zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu a s inými príznakmi akútnej infekcie dýchacích
ciest nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
Zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ každý deň podpíše: Prehlásenie
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
Prehlásenie zákonného zástupcu - tlačivo: Prehlasenie.pdf
Prístup osôb do šatní bude regulovaný na max. 2 dospelé osoby naraz a obmedzený na
max. 10 minút. Z týchto dôvodov bude odovzdávanie detí do MŠ a preberanie detí
z MŠ trvať dlhšie, preto treba rátať s časovou rezervou.
Zákonný zástupca aj dieťa vstupujú do šatne v rúškach.
Zákonný zástupca je povinný mať počas celého pobytu v interiéri MŠ na tvári rúško.
Dieťa vstupuje do triedy bez rúška, rúško uloží zákonný zástupca do skrinky dieťaťa.
Zákonný zástupca vloží ďalšie čisté (náhradné) rúško svojmu dieťaťu do skrinky
v ochrannom obale, vykoná dieťaťu dezinfekciu rúk a odovzdá dieťa učiteľke, ktorá si
overí zdravotný stav dieťaťa.
Obe rúška pre deti musia byť podpísané.
Zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia, nepoužívajú sa
textilné uteráky, poháriky, zubné kefky treba priniesť do skrinky papierové vreckovky.

Povinnosti zákonného zástupcu:
•

•

zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení
pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri
odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
odovzdáva dieťa výhradne učiteľke v určenej triede,

•

•
•

•
•

pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni
predloží písomné: Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Vyhlásenie tlačivo: Vyhlásenie.pdf
v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky v triede a zástupkyňu MŠ,
bezodkladne informuje učiteľky MŠ a zástupkyňu MŠ o nahlásení karantény, ak bola
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
príslušným regionálnym hygienikom,
ak sa u dieťaťa prejaví v priebehu dňa uvedený príznak choroby, dieťa bude izolované,
rodičia budú ihneď informovaní a musia ho bezodkladne vyzdvihnúť z MŠ,
pre tieto uvedené príčiny bude dieťa z MŠ vylúčené.

Ešte stále sme v pandémii až do odvolania, tak dúfame a veríme, že sa v septembri už
stretneme v ,,normálnom režime“...
Tešíme sa na Vás...

