OZNAM O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY DOLNÁ MARIKOVÁ OD 01.06.2020

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa
§ 150 ods.8 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva
SR č. OLP/4204/2020 z 22.05.2020 s účinnosťou od 01.06.2020 a po dohode so
zriaďovateľom bude prevádzka Materskej školy Dolná Mariková obnovená .
Na základe usmernenia a odporúčania MŠVVaŠ bude prevádzka materskej školy
v obmedzenom režime, len pre vopred prihlásené deti, nakoľko jednu skupinu môže tvoriť
najviac 15 detí a skupiny nemôžu prichádzať do vzájomného kontaktu. V skupinách budú
spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID19, neboli v spoločnej triede.
Z tohto dôvodu budú v našej MŠ prebiehať aktivity v dvoch triedach: na prízemí jedna trieda
a na poschodí druhá. Prevádzka MŠ bude zabezpečená v čase od 6.30 hod. do 15.30. hod.
Vážení rodičia,
Prosíme Vás o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel :








S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 sa príchod detí do
MŠ bude realizovať priebežne v čase od 6.30 hod. do 7.50 v sprievode osôb, ktoré
s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.
Taktiež odchod detí z MŠ bude realizovaný priebežne v čase od 14.30 hod. do 15.30
tak, aby boli dodržiavané bezpečnostné a hygienické opatrenia.
Deti, ktoré budú v MŠ spať, si pravidelne v pondelok prinesú čisté pyžamko, nakoľko
posteľné prádlo sa bude meniť každý týždeň.
Počas pobytu detí v MŠ sa budú používať iba papierové uteráky, nie textilné.
Deti si nebudú umývať zúbky, kefky, pasty a hygienické poháre, prosím, odneste
domov.
Deti si nenosia do MŠ hračky, predmety, potraviny a nápoje.

Vážení rodičia!!!
Prevádzka MŠ bude od 01.06.2020 fungovať v čase od 06.30 do 15.30 s dodržiavaním
nasledovných pravidiel:


Vstup do budovy MŠ je povolený iba deťom navštevujúcim MŠ Dolná Mariková a ich
rodičom, prípadne sprievodu s ktorým žijú deti v spoločnej domácnosti.









Vstup je povolený len s rúškom- dieťa aj dospelý (počas výchovno-vzdelávacieho
procesu v interéri a exteriéri MŠ nemusia nosiť rúška).
Je potrebné zabezpečiť rezervné rúško pre svoje dieťa do jeho skrinky.
Je potrebné dodržiavať odstupy dva metre – aj v exteriéry MŠ. Pred vchodom sú
vyznačené značky.
Poverený zamestnanec MŠ bude zabezpečovať organizáciu príchodu detí
a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín.
Pri vstupe do budovy bude meraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom.
Všetky osoby si musia dezinfikovať ruky pred vstupom do MŠ.
Vstup do šatne je možný len jednému rodičovi s dieťaťom, pobyt je potrebné
minimalizovať na max. 10 min.

Zákonný zástupca je povinný:









Pri prvom nástupe do MŠ podpísať vyhlásenie, že bol oboznámený so všetkými
opatreniami a nariadeniami a následne sa ich zaväzuje dodržiavať, aby neohrozil
zdravie osôb pohybujúcich sa v MŠ. Relevantné dokumenty sú zverejnené na webovej
stránke obce a stránke www.minedu.sk
Pri nástupe do MŠ 01.06.2020 je povinný vypísať vyhlásenie (potvrdenie
o bezinfekčnosti prostredia), z ktorého dieťa prichádza (viď. príloha). Toto potvrdenie
sa vypisuje vždy ak dieťa nepríde do MŠ tri po sebe nasledujúce dni.
Dňa 01.06.2020 a potom každý nasledujúci deň pri príchode podpísať prehlásenie, že
sa u jeho dieťaťa za posledných 24 hodín neprejavili nasledujúce príznaky:
- telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška;
- malátnosť, neprimeraná únava;
- začervenané, zapálené oči s výtokom;
- upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom;
- hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha);
- bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch;
- suchý dusivý kašeľ;
- vlhký produktívny kašeľ;
- vracanie;
- náhla strata chuti a čuchu;
- riedka stolica niekoľkokrát denne;
- novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pot na koži;
- iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.
Žiadame rodičov, aby si nosili na podpis svoje pero.
Prosíme Vás o sledovanie Vášho dieťaťa, v prípade uvedených príznakov nebude
dieťa do MŠ prijaté.



Taktiež do priestorov MŠ nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest,
ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID – 19.

Vážení rodičia,
prosíme Vás o trpezlivosť, spoluprácu a dôsledné dodržiavanie všetkých opatrení v záujme
ochrany zdravia nás všetkých. Odmenou nám budú spoločne strávené chvíle a aktivity
s Vašimi – našimi deťmi.
ĎAKUJEME!!!

V PRÍPADE POTVRDENIA OCHORENIA MATERSKÁ ŠKOLA POSTUPUJE PODĽA USMERNENIA
MIESTNE PRÍSLUŠNÉHO RÚVZ.

