OZNAM
Ústredný krízový štáb prijal 6.3.2020 a taktiež vychádzajú stále nové viaceré opatrenia
a zákazy ohľadom koronavírusu /viď príloha/

Riaditeľstvo materskej školy v Závažnej Porube touto smernicou vydáva interné opatrenia pre
MŠ nasledovne:
Materská škola- deti:








sprísnený ranný filter –t.j. ak dieťa prejavuje príznaky ochorenia, ihneď bude
vylúčené
každé dieťa si prinesie z domu vlastný podpísaný uterák
umývanie rúk mydlom s antibakteriálnymi účinkami , dezinfekcia rúk- mydlom
a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd,
nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami
pri zakašľaní a kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne
ju zahodiť do koša
dodržiavať pitný režim, zvýšiť príjem tekutín
v prípade priaznivého slnečného počasia budú deti čakať rodičov /zákonných
zástupcov/ popoludní von na školskom dvor


Materská škola- zákonní zástupcovia








do MŠ nevodiť deti choré!
sebadisciplína pri styku s inými dospelými, dodržiavať pokyny a usmernenia
z MŠVVŠ SR
dezinfekcia rúk- mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, umývanie rúk
mydlom s antibakteriálnym účinkom
dezinfekcia rúk pri vstupe do MŠ /antibakteriálnymi obrúskami, detol, dezinfekčným
prostriedkom s obsahom alkoholu
odporúčame vynechať /nenavštevovať /žiadne detské kútiky a centrá, plavárne,
telocvične a pod.
nedenzifikovať deťom ruky netradičnými dezinfekčnými prostriedkami /napr. octom,
alpou,/detská pokožka je veľmi citlivá
Príchod do materskej školy sa pokúste rodičia zvoliť skôr, nie na poslednú
chvíľu, aby v šatni nevznikali veľké skupiny dospelých




Pri rannom odovzdávaní dieťaťa do MŠ, prosíme rodičov, aby dieťa z 2.triedy
odovzdali pri hlavnom vchode do budovy MŠ príslušnej pani učiteľke
dieťa bude do MŠ privádzať iba jedna dospelá osoba, alebo 1 osoba nato
splnomocnená. To isté platí aj pri odchode z MŠ

Verím , že v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia Vášho dieťaťa
budete dodržiavať všetky opatrenia čím zamedzíme spoločne šíreniu
vírusového ochorenia.
Prosím Vás, aby ste vo vašom vlastnom záujme, čo najprísnejšie
dodržiavali dané pokyny a usmernenia a tak predišli k prípadnému
uzatvoreniu školy.

Za porozumenie vopred ďakujem

Katarína Jambrichová, riad. MŠ

