Vážení rodiče, vzhledem k velmi vážné situaci ohledně pandemie koronaviru COVID – 19 v ČR rozhodl zřizovatel (Obec Heřmanice) na doporučení MŠMT ČR a KHS HK, že pro školku
v Heřmanicích budou platit od pondělí 16.3. 2020 až do odvolání tyto mimořádná opatření.
S ohledem na proběhlé jarní prázdniny a z důvodů prevence a ochrany zdraví Vašich dětí i
zaměstnanců školy, důrazně doporučujeme rodičům dětí, kteří přicestovali ze zemí s rizikem
nákazy novým koronavirem, ponechat své děti v domácí dvoutýdenní izolaci. AKTUÁLNÍ
INFORMACE o zemích s rizikem nákazy COVID-19 https://www.khshk.cz/news.php

Preventivní opatření k předcházení rizik nákazy koronavirem COVID-19 v MŠ HEŘMANICE

- Omezení provozu mateřské školy - žádáme tímto rodiče, kteří mají možnost (mají doma
starší sourozence ze ZŠ, maminky na MD, …), aby si své děti ponechali doma - z důvodu
minimalizování rizika rozšiřováním možné nákazy
- Do odvolání nebude jezdit autíčko ( z důvodu, že nejsme schopni zajistit dostatečnou
hygienu po celou dobu jízdy)
- Z důvodů vyhýbání se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky infekčního
onemocnění (kašlou, smrkají, kýchají), budou učitelky každé ráno provádět ranní filtr –
děti, které budou vykazovat i mírné známky infekčního onemocnění, NEBUDOU přijaty do
MŠ!!!
- Případě zjištění těchto projevů během dne, bude dítě izolováno a okamžitě budou
kontaktováni rodiče, jejichž povinností je, si dítě v co nejkratší době vyzvednout. Rodiče
důrazně žádáme, aby byli přístupni na telefonickém spojení, které uvedli učitelkám jako
kontaktní.
- Mateřská škola ruší do odvolání veškeré hromadné akce (výlety, exkurze, divadelní
představení, plavání, …)
- Mateřská škola zajistí u dětí i personálu zvýšené dodržování základních hygienických
pravidel, zejména správnou hygienu rukou
- Mateřská škola zajistí zvýšený úklid všech prostor za použití dostupné dezinfekce.

Tato opatření zůstávají v platnosti až do odvolání nebo do změny vzniklé situace.
Pokud nastane jakákoliv změna, budete ihned informováni prostřednictvím e-mailu.
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