Základní pravidla bezpečného pobytu v ZŠ a ZUŠ Strání v souladu s manuálem MŠMT


























do budovy školy mají zákaz vstupu osoby s příznaky infekčního onemocnění
při vstupu do školy je nutné provést desinfekci rukou popřípadě důkladné mytí rukou cca 30 sekund
horkou vodou
na osušení rukou slouží ručníky na jedno použití, případně osoušeče rukou
hygienu rukou je nutné dodržovat po celou dobu pobytu ve škole
jako ochranné pomůcky pro žáky ve společných prostorách školy je možné používat roušky,
nanoroušky či respirátory
každý žák bude mít k dispozici dvě roušky (respirátory) uložené v sáčku
po provedení společného Ag testu je možné si ve třídě roušku sundat, mimo třídu ve společných
prostorách je ovšem nutné mít ochranu úst nasazenou
žák, který odmítne testování, bude mít ochranu úst po celou dobu pobytu ve škole, při svačině
bude dodržovat rozestup 1,5m od ostatních žáků a v jídelně bude v odděleném vyhrazeném
prostoru
testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po
očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19
(po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).
testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného
v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je
výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).
je důležité pravidelné, časté a intenzivní větrání tříd, učeben a ostatních prostor školy
při vstupu do každé učebny bude provedena desinfekce rukou, případně mytí rukou
je doporučeno používat jednorázové kapesníky, které neprodleně po použití je nutno vyhodit do
odpadkového koše a pak následně umýt ruce
minimalizovat kontakt s žáky jiných tříd, zejména s žáky I. stupně, nemíchat kolektivy
při nákupu ve školním bufetu dodržovat rozestupy 1,5 m a ihned po zakoupení zboží opustit
prostor bufetu
před vstupem do školní jídelny bude provedeno důkladné mytí rukou či desinfekce rukou
ve školní jídelně dodržujeme rozestupy 1,5m mezi třídami
po převzetí stravy všichni žáci dané třídy sedí u určených stolů ve vyhrazeném prostoru
jednotlivá seskupení stolů budou od sebe oddělena a budou se obsazovat postupně
žáci mají povinnost se distančně vzdělávat
v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid -19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS
v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola
neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.
V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání
či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob
a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání
a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost
nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity
osoby.

Kroky školy při podezření na výskyt nákazy Covid – 19










příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student 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/studenta 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; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo
studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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.

Pracovny:
Je důležité dodržovat preventivní a protiepidemické opatření, po odchodu třídy z pracovny je nutné
provést následnou desinfekci lavic, použitých učebních pomůcek apod.

