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Věc: POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K PROVOZU MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU
PRO OBDOBÍ VYHLÁŠENÉHO STAVU NOUZE V ČESKÉ REPUBLICE
Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR číslo MZDR
10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 10.03.2020, informace MŠMT ČR číslo MSMT11703/2020-2 ze dne 12.03.2020 a v souladu s doporučením MŠMT ČR vydávám
následující opatření:
1. Děti jsou přebírány a předávány dole pod schodištěm u vstupních dveří
zaměstnancem školky. V době provozu MŠ, v době kdy jsou přítomny děti, se
po budově mohou pohybovat pouze zaměstnanci ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou.
2. Bezprostředně po vstupu do budovy proveďte dezinfekci rukou.
3. Dítě, které má příznaky jakéhokoliv akutního onemocnění, do školky mezi
ostatní děti nevoďte.
4. Zaměstnancům školky ukládám:
◦ důsledně kontrolovat dodržování hygienických zásad u dětí – mytí rukou,
zajištění mýdel a ručníků, nesdílení hrnečků, kartáčků, používání kapesníků,
zakrývání si úst, připomínání omezení blízkých kontaktů, zbytečného
dotýkání se obličeje, apod.
◦ Zajistit důkladné větrání všech prostor, zejména pobytových místností.
◦ Zajistit zvýšený úklid všech prostor s desinfekcí hygienických zařízení,
stolků, židliček a míst, kde se předpokládá dotyk rukou (kliky, zábradlí,
hračky, apod.)
5. Rodiče žádám o zodpovědný přístup k posouzení, zda dítě může do dětského
kolektivu, a také o častější připomínání a kontrolu dodržování hygienických
zásad, zejména umývání rukou, používání toalet, používání kapesníku, kartáčku
na zuby, hrnečků, apod. Děkuji za pochopení.
Účinnost opatření: od pondělí 16.03.2020
V Loučné nad Desnou 13.03.2020

Petr Lukáš, ředitel školy
Mgr. Petr Lukáš
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