Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Opatření ředitelky školy ke snížení šíření viru COVID – 19



Z důvodu možnosti snížit šíření viru COVID – 19 se doporučuje zákonným zástupcům
žáků/dětí, aby po příjezdu z ciziny, dodrželi maximální inkubační dobu, tj. 14 dnů,
neposílali žáka/dítě do školy, nechali žáka/dítě doma a minimalizovali kontakt
žáka/dítěte s ostatními lidmi.



Z důvodu možnosti snížit šíření viru COVID – 19 se doporučuje zaměstnancům, aby po
příjezdu z ciziny, dodrželi maximální inkubační dobu, tj. 14 dnů, zůstali doma a
minimalizovali kontakt s ostatními lidmi.



Zaměstnanci, žáci, děti se musí vyhýbat blízkému kontaktu s osobami, které vykazují
známky infekčních onemocnění (kašlou, smrkají, kýchají).



Pokud zaměstnanec, žák, dítě zaznamená příznaky podobné COVID -19, ale také jenom
mírný kašel nebo zvýšenou teplotu, musí zůstat doma.



Vyučující, pedagogický dozor, školní asistenti poučí žáky/děti o nutnosti při kýchání a kašli
zakrývat si ústa papírovým kapesníkem, který je nutno odhodit do odpadu, pokud není k
dispozici kapesník, je nutno použít rukáv předloktí.



Důležité je zajistit časté a průběžné větrání místností. Před vyučováním zajistí větrání
školnice. Během vyučování větrání zajistí vyučující, pedagogický dozor nebo školní
asistent.



V případě, že žák/dítě vykazuje příznaky akutního onemocnění, je pedagog povinen zajistit
oddělení tohoto žáka/dítěte od ostatních žáků/dětí, zajistit dohled zletilé osoby a všechny
zbývající prostory ihned vyvětrat.



Vyučující, pedagogický dozor nebo školní asistent bude dohlížet na zvýšenou osobní
hygienu žáků/dětí, zejména na důkladné mytí rukou mýdlem popř. za použití dezinfekčních
prostředků s plně virucidním účinkem, s následným hygienickým osoušením rukou
jednorázovými papírovými ručníky nebo vlastními ručníky. Je zakázáno používání jednoho
ručníku pro více žáků, dětí, zaměstnanců.



Vyučující, pedagogický dozor, školní asistent dohlédnou na pravidelné vyměňování ručníků
žáků/dětí jednou za týden, pravidelné vyměňování ručníků jednou za týden pro zaměstnance
zajistí školnice (v ZŠ, v MŠ), uklizečka (ve ŠJ).



Vyučující, pedagogický dozor nebo školní asistent poučí žáky/děti o správné technice mytí
rukou a budou propagovat správnou techniku mytí rukou v rámci výuky, poučí žáky/děti o
nutnosti dodržovat základní hygienická pravidla po použití toalety a zejména správnou
hygienu rukou před konzumací potravin.



Třídní učitelé zajistí vyvěšení návodu na mytí rukou ve třídách u umyvadel. Na toaletách
zajistí vyvěšení návodů na mytí rukou školnice.



Zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC,
lavice/stoly, podlahy, kliky, zábradlí atd.) bude zajišťovat školnice (v ZŠ, v MŠ), uklizečka
(ve ŠJ). Při používání dezinfekčních prostředků musí uklízející dodržovat koncentrace
stanovené výrobcem pro jednotlivá použití, aby byla zajištěna jeho účinnost. Úklid za
použití dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem bude prováděn denně.



Do odvolání se ruší hromadné akce (návštěvy koncertů, divadel, apod.) a akce spojené s
hromadným cestováním žáků/dětí hromadnými dopravními prostředky.



Vyučující předají žákům/dětem informační tiskopisy vydané Krajskou hygienickou stanicí
Královéhradeckého kraje „Jak snížit riziko nakažení koronavirem“ a „Jak si správně mýt
ruce“.



Toto opatření ředitelky školy vychází z doporučení Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje ze dne 6.3.2020.



Toto opatření nabývá účinnosti v pondělí 9. 3. 2020.

V Černožicích dne 8. 3. 2020.

Mgr. Zuzana Cabicarová
ředitelka školy

