HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTÍ DOPORUČENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU
MATEŘSKÝCH ŠKOL
Upozornění pro zákonné zástupce dětí:
Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:30 do 16:00 hodin z důvodu
personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických
opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Je určen především rodinám, které nemají
jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi.
K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.
Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky
virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.) nebudou do mateřské školy přijaty!
1. Povinné vybavení dítěte:
Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou
vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské
školy, bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů,
popřípadě prostřednictvím telefonu a emailu.
Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek označený jménem
dítěte a v něm:
 roušky - 4 až 5 ks na celý den
 2 igelitové sáčky s označením „ČISTÉ“ a „POUŽITÉ“
 notýsek = malý sešitek pro písemné vzkazy pro rodiče
Vytvořené skupiny (třídy) dětí budou neměnné.
2. Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:
a)

Na předem určeném místě (mimo společné vnitřní prostory, nejlépe ve venkovním areálu
školy) předání dítěte od rodiče, popřípadě jiné odpovědné osoby.

b)

Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup
minimálně 2 m.

c)

Dodržovat povinnou ochranu horních cest dýchacích všemi přítomnými (zaměstnanec,
dítě, doprovázející osoba).

d)

Kontrolovat zdravotní stav dítěte a vybavení potřebnými ochrannými prostředky
(roušky) vždy při předávání dítěte do mateřské školy:








Měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti
zákonné zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby
Podpisem (nejlépe vlastní tužkou) prezenční listiny zákonný zástupce dítěte,
popřípadě doprovázejí osoba, každý den ráno současně stvrzuje, že:
dítě nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci
(např. horečka, kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním
onemocněním,
dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá
karanténě.
Kontrola batůžku a jeho vybavení (roušky, označené sáčky, notýsek).
Při vstupu do MŠ dítě i zaměstnanec provedenou správnou hygienu rukou a
následnou dezinfekci.

3. Organizační opatření:
a)

Umisťovat děti ve skupinkách do 20 dětí, pokud je to možné (ačkoliv žádná omezení na
počet nyní nejsou vydána).

b)

Zamezit možnému setkání, mísení jednotlivých skupin v rámci celého pobytu MŠ (pokud
je to možné, je žádoucí, aby složení skupin bylo stejné a děti ani personál se
nepřesunovali napříč skupinami).

c)

Zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale
také míst, kterých se běžně dotýkají ruce (např. kliky, zábradlí apod.). Při vstupu do
budovy instalovat dávkovače dezinfekce.

d)

Dodržovat základní hygienická pravidla při hygieně rukou za použití dezinfekčních
prostředků s plně virucidním účinkem, s následným hygienickým vysoušením rukou
jednorázovými papírovými ručníky nebo el. vysoušeči rukou. Edukovat děti ve správné
technice mytí rukou.

e)

Zajistit zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC,
pracovní povrchy, předměty, podlahy, kliky, zábradlí, hračky atd.). Při používání
dezinfekčních prostředků je nutno dodržovat koncentrace stanovené výrobcem pro
jednotlivá použití, aby byla zajištěna jejich účinnost.

f)

Zajistit časté a průběžné větrání prostor.

g)

Zajistit správnou manipulaci s odpadem jako jednorázové roušky, jednorázové ochranné
rukavice, papírové ubrousky a utěrky, kapesníky apod.:
o Použité roušky vložit do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavázat,
povrch dezinfikovat (pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a
dezinfikovat vnější),
o přesvědčit se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané,
o takto zabezpečený odpad vhodit pouze a jen do černé popelnice (na směsný
komunální odpad),
o po manipulaci s odpady provést správnou hygienu rukou.

h)

Zajistit povinnou ochranu horních cest dýchacích všech osob (děti, doprovázející osoby,
personál školy) prostředkem, který brání šíření kapének (rouška, respirátor, ústenka,
šátek apod.) a po celou dobu provozu školy při všech činnostech.

i)

Zaměstnanci školy budou dohlížet na pravidelnou výměnu roušek u dětí. Po manipulaci
s použitou rouškou provede dítě i zaměstnanec školy hygienu rukou.

j)

Pobyt venku doporučujeme organizovat na zahradě mateřské školy, pokud může být
zajištěno oddělení dětí ve skupinách.

4.

Stravování

a)

Zajistit u každého strávníka před každým podáváním jídla správnou hygienu rukou.

b)

Zajistit po konzumaci dezinfekci ploch jídelních stolů a židliček.

c)

Zajistit při konzumaci pokrmů umístění dětí tak, aby byl snížen jejich počet u jednoho
stolu na minimum.

d)

Zajistit při zabezpečení školního stravování plnění požadavků předpisů na úseku
ochrany veřejného zdraví, obecných předpisů potravinového práva a zásad správné
hygienické praxe, včetně dodržování výše uvedených a aplikovatelných postupů.

e)

Vydávání neodhlášeného oběda v případě onemocnění dítěte bude řešit každá jídelna
(výdejna) dle svých provozních podmínek (zda má/nemá výdejní okénko pro tzv. cizí
strávníky).

Doporučení mohou být upravena v případě vyjádření MŠMT ČR.

