ROZHODNUTÍ ŘEDITELE O HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMICKÝCH
PRAVIDLECH PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021
Aktuální oznámení budou vždy umístěny na vývěsce školy a na webových stránkách
školy. Dále budou informace šířeny prostřednictvím MS Teams a Školy OnLine.
Pravidla, která platí od 1. 9. 2021:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Po příchodu do školy každý student provede desinfekci rukou. Hygienu rukou
dodržuje po celou dobu svého pobytu ve škole (mytí rukou a desinfekce).
Každá osoba (studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
Osoby, které jsou plně očkované, prodělali nemoc a jsou v ochranné lhůtě 180 dní nebo prošli
testováním, mohou sejmout ochranu dýchacích cest ve třídě při poskytování vzdělávání.
Důležitá je respirační hygiena. Je nutné kašlat a kýchat do
jednorázového kapesníku. Ten pak vyhodit a umýt si ruce.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud se projeví onemocnění
v průběhu výuky, opouští student budovu (nezletilý pouze se souhlasem rodičů). Jinak je student
umístěn do samostatné místnosti, kde vyčká vyzvednutí zákonným zástupcem. V těchto případech
je nutné telefonicky kontaktovat praktického lékaře. Ten rozhodne o dalším postupu.
Pohyb zákonných zástupců a dalších osob po škole je omezen.
Přesuny mezi učebnami proběhnou co nejrychleji. Přestávky studenti tráví v učebně,
kde bude probíhat následující hodina (ne na chodbě). Lze využít i zahradu.
Každé třídě je určen prostor, kde bude trávit polední přestávku.
Studenti jsou přes poledne tam, anebo na zahradě.
Pokud student trpí chronickým onemocněním (např. alergie), které má příznaky jako
infekční onemocnění, přinese o tomto potvrzení od svého praktického lékaře.
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