Pokyny pre zákonných zástupcov, ktorých deti budú pokračovať v dochádzke
v materskej škole od 1. júna 2020


















Pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom, vstupnom
priestore a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy dodržiava hygienickoepidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk,
maximálna kapacity osôb v danom priestore-2 dospelí + 2 deti). Celkový čas
zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti v týchto priestoroch nesmie presiahnuť 10
minút.
Zákonný zástupca nesmie vchádzať motorovým vozidlom do areálu školy.
Rešpektuje čas schádzania sa detí v materskej škole: od 7.00 hod. do 8.00 hod.
Ráno odovzdá dieťa výhradne učiteľke, ktorá ho prevezme až po zmeraní teploty (
ktoré sa bude realizovať pri vstupe do pavilónu), podpísaní prehlásenia o zdravotnom
stave dieťaťa a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo 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 iba
k nahliadnutiu na webovej stránke školy.
Rešpektuje pravidlo nenosiť hračky a iný materiál, jedlo, sladkosti z domáceho
prostredia do materskej školy.
Ak je to možné zabezpečí, aby dieťa, s cieľom ochrany pred komunitným šírením
ochorenia Covid-19 v materskej škole, prichádzalo do materskej školy a odchádzalo
z nej len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude
touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a zástupkyňu materskej školy.
Bezodkladne nahlási materskej škole karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym
hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.
Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje každý deň
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, v ktorom sa zapíše
aj nameraná teplota dieťaťa pri vstupe. Tlačivo je iba k nahliadnutiu na webovej
stránke školy.
Dodržiava Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku materskej školy, ktorý upravuje
podmienky v materskej škole na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

