AKO TO BUDE PO NOVOM
Opatrenia kvôli prevencii nákazy COVID-19
- Minimalizuje sa čas zotrvania rodičov v priestoroch CVČ.
- Sprevádzajúca osoba resp. zákonný zástupca sa v priestoroch CVČ pohybuje v súlade s aktuálnymi
hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.
- V priestoroch sa odporúča často vetrať, najmä prirodzeným vetraním (otvorením okien).
- CVČ zabezpečí dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
- Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
- Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami.
- Zabezpečiť dezinfekciu priestorov. Upratovanie a dezinfekcia toaliet minimálne dvakrát denne a podľa
potreby. Dezinfekcia dotykových plôch alebo predmetov, ktoré používa veľký počet osôb, musí byť
vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
- Vychovávateľ opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hyg. pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
Pokyny, upravujúce podmienky na obdobie do konca šk. roku 2019/2020
- Zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave.
- Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
- Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená. Za
týchto podmienok je dieťa z činnosti CVČ vylúčené.
- Rušia sa limity počtov detí v triedach.
- Meranie teploty bezdotykovým teplomerom nie je povinné, ale odporúčané.
- Pred školským zariadením je možné sa zdržiavať.
- Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
- V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 bezodkladne riešiť vzniknutú situáciu s príslušným
RÚVZ, zamestnancami a zákonnými zástupcami.
Pri podozrení na ochorenie
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19
(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak
akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CVČ.
Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do
samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení
na nákazu COVID-19, CVČ informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu pracovného dňa, bezodkladne
informuje riaditeľa a opustí pracovisko v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
V prípade potvrdenia ochorenia
CVČ postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

K rizikovým skupinám patria:
a. tehotné ženy,
b. osoby staršie ako 60 rokov,
c. osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou,
kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou )

