PROVOZ MŠ POBĚŽOVICE A HYGIENICKÉ POKYNY PLATNÉ od 9. 11. 2020

1. Nikdo s příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům nemoci COVID-19
/zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest/ NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!!!
2. Učitelky budou denně zjišťovat aktuální zdravotní stav dětí a měřit teplotu.
3. V provozu budou zatím pouze tři třídy, z důvodu snížení počtu dětí. Děti
z ORANŽOVÝCH SLUNÍČEK, budou ve třídě BERUŠEK.
4. Při příchodu do MŠ dodržujte rozestupy 2 metry /neplatí pro členy rodiny/.
5. Respektujte pravidla nošení roušek daná aktuálními opatřeními.
6. KAŽDÉ DÍTĚ SI MUSÍ PŘINÉST ČISTOU PODEPSANOU ROUŠKU ULOŽENOU
V IGELITOVÉM SÁČKU, PRO OKAMŽITÉ POUŽITÍ V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA NÁKAZU
V MŠ. Při běžném provozu není rouška v MŠ pro děti povinná
7. Pro všechny osoby platí omezení shromažďování před budovou MŠ, i s ohledem
na blízkost Domu s pečovatelskou službou. V areálu MŠ se bude zákonný zástupce
zdržovat pouze dobu nezbytně nutnou pro předání a vyzvedávání dítěte.
8. Hlavní vchod do MŠ bude po celou dobu uzavřen. Přístup do areálu bude přes branku
u hlavního vchodu, přes zahradu MŠ. Budou využívány vchody přímo do pavilónů,
z důvodu zkrácení doby čekání na předání dítěte učitelce. Dodržujte stanovené časy
pro příchod a vyzvedávání dětí, areál školy se bude zamykat v běžných provozních
hodinách.
9. Všechny třídy budou v provozu od 6.15 do 16.30 hodin, ranní a odpolední spojování
tříd je prozatím zrušeno, děti budou po celou dobu ve svých třídách.
10. Rodiče nebudou vstupovat do prostor budovy školy, k předání a převzetí dítěte dojde
ve vstupních dveřích ze zahrady, po zazvonění na třídu. I zde je nutné dodržovat
rozestupy.
11. Hračky z domova nejsou povoleny.
12. Pokud se u dítěte v průběhu dne vyskytnou některé z možných příznaků COVID-19,
je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce
k okamžitému vyzvednutí dítěte.
13. Pokud vaše dítě doma onemocní možnými příznaky nemoci COVID-19, a bylo v MŠ,
informujte nás o situaci a neprodleně volejte svému lékaři. O výsledku vyšetření
lékařem opět neprodleně informujte MŠ. V případě prokázání nákazy postupujeme
dle pokynů KHS.
14. Prosíme o maximální zodpovědnost a opatrnost v této době při docházce dětí do MŠ.

AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY, A NA ÚŘEDNÍ
DESCE U HLAVNÍHO VCHODU DO MŠ.
Telefonní číslo MŠ: 733 713 400, 604 285 193, pevná linka 379 497 249

