V rámci opatření MZd je zakázán pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách budov
bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek. V souvislosti s těmito opatřeními je

ZAKÁZÁN VSTUP DO BUDOVY MŠ BEZ UVEDENÝCH
OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
Zákaz se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole
při vzdělávací činnosti.

Dále prosím důsledně zachovávejte zvýšená hygienická opatření tzv. „3 R“
1.

RUCE
• při vstupu do budovy VŽDY POUŽIJTE DEZINFEKCI NA RUCE,
• dětem připomínejte mytí rukou po vstupu do třídy,
• doma vytvářejte návyk mytí rukou před a po jídle, po použití toalety (i při
vykonání malé potřeby).

2.

RESPIRÁTOR
• při pohybu v budově si důsledně zakrývejte nos a ústa RESPIRÁTOREM
nebo obdobným prostředkem,
• dětem nechte v šatně jednu čistou a podepsanou ROUŠKU nebo
RESPIRÁROR v sáčku pro případ potřeby izolace a poučte děti, že bez
pokynu dospělého nesmí s rouškou manipulovat.

3.

ROZESTUPY
• do MŠ doprovázejte dítě vždy v počtu pouze jedné osoby,
• na chodbách a v šatnách dodržujte rozestupy 2 m od ostatních osob,
• do šaten vstupujte zároveň maximálně do počtu 3 dospělí (3 děti + 3
dospělí = 6 osob),
• v šatnách se zdržujte minimální možnou dobu tak, aby se netvořily před
šatnami fronty,
• při přivádění a odvádění dětí počítejte s určitou časovou rezervou
(zejména ráno) pro případ, že by šatna byla aktuálně plná.

4.

DÁLE PŘIPOMÍNÁME:
• do MŠ nedávejte dětem žádné hračky z domova (nenechávejte je ani
v šatně), žádné jídlo ani pití (s ohledem na počasí dávejte dětem pouze
lahev s pitím na pobyt venku),
• pokud máte obavy o zdraví své nebo svých dětí můžete samozřejmě dítě
z docházky omluvit.
Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám, nám i dětem pevné zdraví ☺.
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