
Je-li to ve vašich
možnostech, změřte dítěti
teplotu již doma. 

Prevence šíření doma

Nemocné děti
V případě, že se během dne u dítěte
objeví známky respiračního
onemocnění, budou kontaktováni
zákonní zástupci. Dítě je nutné v co
nejkratším časovém úseku z MŠ
vyzvednout.

Bezpečný
rozestup
Žádáme rodiče,
aby se při příchodu i odchodu
ze školy neshlukovali u budovy
a v areálu školy. Při předávání
dětí dodržujte bezpečný
odstup 2 metry. Doprovod
dětí je povinen nosit v areálu
školy roušku a zdržovat se
pouze po nezbytně dlouhou
dobu.

Prevence šíření v MŠ
Do mateřské školy jsou přijaty pouze ty děti,
které nevykazují žádný z následujících
příznaků: rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota.
Do MŠ nesmí nikdo s infekcí dýchacích cest.

V případě alergií, které se projevují těmito příznaky,
vyžadujeme potvrzení od lékaře.

V souvislosti se šířením viru COVID-19 si Vás dovolujeme
upozornit na pravidla, kterými se naše mateřská škola řídí. 

Oznámení rodičům: 
Bezpečnostní pokyny v souvislosti se šířením
onemocnění COVID-19

Před první návštěvou MŠ
Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné přinést
vyplněné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění.

Ke stažení na našich webových stránkách
www.skolazelesice.cz v sekci Nejnovější příspěvky - Obnovení
provozu mateřské školy, kde můžete nalézt další informace
ohledně hygienických podmínek dodržovaných v MŠ.Příchod a odchod z MŠ

Pro příchod a odchod bude sloužit zadní vchod
do nové přístavby. Příchod dětí do MŠ probíhá
od 7 - 8 hodin. U vchodu bude zajišťěna služba.
Při vyzvedávání použijte zvonek u zadního
vchodu.

 

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali, a předcházeli tak šíření nákazy. 

Po příchodu do
MŠ
Po příchodu budou děti
vyzvány k tomu, aby si řádně
umyly ruce vodou a tekutým
mýdlem. Budeme rádi, když
děti na tuto skutečnost
upozorníte a zopakujete s nimi,
jak se to dělá.

Děti v MŠ nemusejí nosit roušku.
 
tip: na youtube najdete návod:
"Umývání rukou s básničkou"
pro jednodušší dohledání můžete
načíst QR kód:


