Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Hygienická a protiepidemická pravidla
provozu školy od 1. 9. 2020
Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce
dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do školy vstoupit.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA
U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, jsou k
dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového
postupu opakovaně upozorňuje.
Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se
provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči
rukou; v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.
Je zakázáno bezdůvodné přecházení žáků mezi patry školy během přestávek a vzájemné
navštěvování se žáků ve třídách.
Škola omezí konání některých akcí a aktivit, které nejsou nezbytné pro naplnění školního
vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu osob.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT
NÁKAZY COVID-19
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny
zajistit oddělení dítěte nebo žáka, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák/ není vpuštěn do
budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho
zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci
neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy;
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti
nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka
ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem
v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné
použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C.
Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Pokud u dítěte/žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem
alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař
pro děti a dorost.

V Českých Velenicích, 26. 8. 2020
Ing. Oldřich Kučera
Ředitel školy

