OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU
Loučná nad Desnou 57, 788 11

Informace pro občany
Milí občané naší obce,
bohužel Vám musím sdělit nepříznivou informaci. Od dnešního dne, tj. pátek 11.9.2020
máme v naší škole diagnostikovány 2 pozitivní případy nákazy Covid-19. Původem nákazy u
těchto dětí není škola, ovšem i tak musíme učinit určitá preventivní opatření.
Prosím Vás především o to, ať všichni zachováte klid a chováte se zodpovědně.
Základní informace:
- Obě děti, kterým dnes vyšel pozitivní test byly již několik dní doma v karanténě, tedy
riziko, že nakazily další děti je poměrně minimální.
- Nicméně i tak dnes Hygienická stanice Šumperk vytrasovala rizikové kontakty a cca 9
dětí má nařízenu karanténu. Nebudou chodit do školy, do kroužků, mají zákaz návštěv
atd. Všechny rodiny již byly informovány a víme tedy přesně, koho se to týká.
- Tyto děti půjdou v pondělí na testy, abychom co nejdříve věděli, zda budeme mít další
pozitivní případy. Rodiče těchto dětí do karantény dle paní hygieničky chodit nemají,
ovšem velmi je žádám o zodpovědný přístup k této problematice.
- Ostatní děti dále chodí do školy, budou dodržována přísná hygienická pravidla,
prosíme, ať děti i Vy doma co nejvíce poučíte. Dnes samozřejmě i děti byly
informovány přímo panem ředitelem Mgr. Lukášem a poučeny, jak se mají chovat.
- V sobotu proběhne po dohodě s Hasičským záchranným sborem Šumperk ionizace
školy, což je další velmi účinné opatření proti šíření případné nákazy.
- Jsou zrušeny hromadné akce školy, mimo jiné i rodičovské schůzky, které měly
probíhat v úterý 15.9.
- Zavádíme přísnější pravidla v MŠ, jídelně ZŠ, obecním úřadě i Penzionu pro seniory.
Prosíme Vás o dodržování hygienických opatření (nošení roušek ve vnitřních prostorech,
časté mytí rukou a ideálně dodržování rozestupů). Ráda bych apelovala na to, že pro všechny
z nás je zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, doplňování vitamínů a ideální je dobrá nálada.
Pokud budete potřebovat nějaké další informace, kontaktujte nás.
Přeji všem mnoho zdraví.
V Loučné nad Desnou dne 11.9.2020
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