Hygienická opatření v MŠ v době výskytu onemocnění COVID – 19 v České republice
platná pro provoz MŠ od 25. 5. 2020 do odvolání

1. Rodič předává své dítě učitelce ve dveřích do budovy školky. Rodič i dítě musí mít nasazenou
roušku.
2. ZVONIT POUZE NA VEVERKY !!!!
3. Ostatní rodiče přivádějící dítě do školky čekají před budovou školky, než na ně přijde řada
s odstupem 2 m. a do školky budou vpouštěni jednotlivě.
4. Při příchodu do MŠ je dítěti učitelkou změřena teplota bezdotykovým čelním teploměrem a
zkontrolovaný zdravotní stav, vydezinfikovány ruce. Až poté může rodič odejít do práce.
5. Totéž udělá učitelka po převlečení dítěte, než vstoupí do třídy.
6. Do školky je přijímáno pouze dítě s teplotou pod 37˚C a bez příznaků respiračního
onemocnění.
7. V případě, že dítě v průběhu dne bude kašlat či bude mít rýmu, je dítě okamžitě vyčleněno
z kolektivu a zákonný zástupce je povinen si pro dítě okamžitě přijet. Netoleruje se ani
průhledná rýma.
8. Každé dítě bude mít ve své skříňce v šatně připravený jeden pytlíček s 1 náhradní rouškou a
v baťůžku náhradní oblečení pouze na jeden den, které si při odchodu odnesou.
9. Ve školce zůstává pouze pyžamo na celý týden.
10. Děti budou setrvávat pouze v jedné třídě, a to i na svačinu a na oběd. To znamená, že se
nebudou jednotlivé skupinky dětí střídat v jídelně.
11. V průběhu celého dne děti používají dezinfekční mýdla a je dbáno na techniku mytí rukou.
12. Vyzvedávání dětí bude probíhat ve vchodových dveřích do školky, popřípadě na školní
zahradě Rodič si vyzvedne dítě a neprodleně odejde.
13. Při přebírání dětí a při komunikaci s učitelem je nutné dodržet minimální vzdálenost 1,5
metru.
14. Vyzvedávání probíhá, co nejkratší dobu, není povolen pobyt rodiče na zahradě ani zdržování
se v prostorách školky.
15. Z důvodu větší bezpečnosti doporučujeme, aby prarodiče nevodili a nevyzvedávali děti z MŠ.
16. Děti si nesmí do školky nosit žádné hračky z domova.

Další hygienická opatření
17. Madla u vchodových dveří a všechny kliky jsou pravidelně několikrát denně dezinfikované.
18. Personál školky je poučen a proškolen o těchto opatřeních a dodržování nových hygienických
pokynů.

V Ploskovicích 13.5.2020

