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Pokyn ředitelky školy k opatřením proti šíření nákazy COVID -19
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Zaměstnanci školy mohou až do ukončení školního roku nebo odvolání vykonávat
svou práci na obou pracovištích (ZŠ Grafická, MŠ Holečkova) a to dle potřeby
zaměstnavatele s ohledem na rizikové skupiny zaměstnanců.
Zaměstnanci budou používat dezinfekční prostředky na chodbách, ve třídách a ve
sborovně, jsou povinni nosit OPDC (ochranné prostředky dýchacích cest) a před
vstupem do školy jim v případě podezření na neobvyklý zdravotní stav může být
změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
Skupiny žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné
organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak
jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Roušky mohou žáci sundat ve třídě, pokud sedí na určeném místě.
Po každém příchodu do školy je každý žák i pověřený pedagogický pracovník
povinen si důkladně umýt ruce (20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a po
osušení použít dezinfekci.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.(žákům může
být při podezření změřena teplota bezkontaktním teploměrem)
při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné
(nejméně 1,5 metru).
Povinnost nosit ochranu úst a nosu, dodržování rozestupů a minimalizace
kontaktu žáků z různých školních skupin platí i ve venkovních prostorách školy.
Proto uvedené prostory budou školní skupiny navštěvovat dle vydaného časového
harmonogramu a jeho dodržování je pro všechny zúčastněné závazné.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Každá třída je vybavena
dávkovačem s dezinfekčními prostředky. Provozní personál školy je odpovědný za
pravidelné doplňování výše uvedených prostředků.
Úklid a dezinfekce toalet, kontrola a vyprázdnění odpadkových košů ve všech
prostorách školy probíhá minimálně jednou denně (odpadkové koše, 2 x denně
dezinfekce toalet) pověřenými osobami zajišťující úklid.
Úklidový personál zajišťuje důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci,
pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, a je prováděno nejméně jednou
denně, pověřený úklidový pracovník dezinfikuje povrchy nebo předměty, které
používá zvláště velký počet lidí, několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla,
klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
Pro žáky vykazující příznaky onemocnění bude označena samostatná místnost
pro nemocného – IZOLACE, kde vyčkají s dohledem na příchod zákonného
zástupce.
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Dezinfekce hraček, nůžek, tužek, odstranit dočasně menší- koberce, dočasná
redukce her a hraček, mytí rukou a dezinfekce před a po činnosti.
Žáci si nenalévají ve školní jídelně sami pití, zajistí služba k tomu určená +
vydávání zabalených příborů.
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Zaměstnanci školy mohou až do ukončení školního roku vykonávat svou práci na
obou pracovištích (ZŠ Grafická, MŠ Holečkova) a to dle potřeby zaměstnavatele
s ohledem na rizikové skupiny zaměstnanců
Zaměstnanci budou používat dezinfekční prostředky na chodbách, ve třídách a ve
sborovně, jsou povinni nosit OPDC (ochranné prostředky dýchacích cest) a před
vstupem do školy jim v případě podezření na neobvyklý zdravotní stav může být
změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
Po každém příchodu do mateřské školy jsou každé dítě i pověřený pedagogický
pracovník povinni si důkladně umýt ruce (20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem) a po osušení použít dezinfekci.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.(dětem bude
každý den měřena teplota bezkontaktním teploměrem)
Pro děti vykazující příznaky onemocnění bude označena samostatná místnost
pro nemocného – IZOLACE, kde vyčkají s dohledem na příchod zákonného
zástupce.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Každá třída je vybavena
dávkovačem s dezinfekčními prostředky. Provozní personál školy je odpovědný za
pravidelné doplňování výše uvedených prostředků.
Úklid a dezinfekce toalet, kontrola a vyprázdnění odpadkových košů ve všech
prostorách školy probíhá minimálně jednou denně, 2 x denně dezinfekce toalet
pověřenými osobami zajišťující úklid.
Úklidový personál zajišťuje důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti,
pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, a je prováděno nejméně jednou
denně, pověřený úklidový pracovník dezinfikuje povrchy nebo předměty, které
používá zvláště velký počet lidí, několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla,
klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
Dezinfekce hraček, nůžek, tužek, odstranit dočasně menší- koberce, dočasná
redukce her a hraček, mytí rukou a dezinfekce před a po činnosti.
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