POKYNY PRE RODIČOV
Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

Povinnosti sprevádzajúcej osoby:
 prevádzka materskej školy : 7,00-16,00 hod.
 nahlásené deti sú rozdelené do skupín podľa tried
 dieťa prichádza do MŠ - bude mať nasadené rúško
 v priestoroch MŠ sa pohybuje rodič, zákonný zástupca vždy v
rúšku, celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných
priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút,
 dodržiava odstupy pred budovou a v šatni sa zdržuje čo
najkratší čas , vždy 1 sprevádzajúca osoba a 1 dieťa,
 dieťa prechádza každodenným ranným zdravotným filtrom –
meranie teploty,
 dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy- dospelá
osoba a dieťa
 v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19)
zamestnanec dieťa nepreberie,
 sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška
svojho dieťaťa do jeho skrinky, dieťa má k dispozícii denne 2
rúška,
 zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ
a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni
písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,/
tlačivo je zverejnené na webovej stránke materskej školy/
 zákonný zástupca denne pri odovzdaní dieťaťa do MŠ
podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa ,
/ na triedach /
 rodič, zák. zástupca zabezpečí, aby deti prichádzali a odchádzali
len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V
prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10
rokov,
 zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko –
epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas
pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní

dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia
rúk),
 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie
na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a
riaditeľku školy,
 povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie
karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne
príslušným regionálnym hygienikom, za týchto podmienok je
dieťa zo školy vylúčené,
 Hračky, predmety z domu sa do materskej školy nenosia.

