Opatření a organizace MŠ Čtyřlístek Polička od 25.května 2020
1. Na základě usnesení Rady města Poličky bude obnoven provoz naší MŠ v
pondělí dne 25.5.2020.
2. V den nástupu do MŠ jsou rodiče povinni předat podepsané čestné prohlášení o
neexistujících příznacích COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta
chuti a čichu, začervenalé prsty, dušnost apod.), VIZ.PŘÍLOHA
3. Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla
stanovená krizovými opatřeními:
 dodržovat odstupy 2 metry
 nevstupovat do prostor zahrady
 v prostorách budovy má doprovod zakrytý nos a ústa ochrannými
prostředky, při vstupu do budovy použije desinfekci
4. Do školy přivádí a odvádí dítě pouze jeden doprovod, který se v budově
pohybuje minimální dobu – převléknutí a předání dítěte. Dítě předává ve
dveřích třídy, vstup do třídy je zakázaný.
5. V šatně dětí lze shromažďovat maximálně 3 děti s jedním doprovodem pro
dodržení rozestupů.
6. Rodiče při předávání dítěte sdělí učitelce informaci o zdravotním stavu dítěte.
Pokud dítě trpí alergiemi, musí rodič skutečnost doložit potvrzením lékaře.
7. Bezprostředně po vstupu do třídy si děti musí umýt ruce vodou a tekutým
mýdlem, v průběhu předávání jim bude měřena teplota bezkontaktním
teploměrem.
8. Děti si nebudou nosit z domova žádné hračky, plyšáky, předměty a jídlo.
9. Díky prostorovým podmínkám nedokážeme zajistit větší rozestupy mezi
lehátky, dětem se budou vyměňovat pyžama každý týden za čisté.
10.Stravování dětí je zajištěno v běžném režimu bez samostatné obsluhy dětmi.
Strava nebude vydávána do jídlonosičů, v případě dietního stravování rodiče
přinesou jídlo těsně před podáváním do výdejny, kde bude ohřáto v MW
v donesených nádobách. V případě nemoci lze oběd odhlásit ráno do 7. hodin
ve školní jídelně – tel. 733 715 115.
11. Aktivity dětí budou v průběhu dne organizované co nejvíce venku, proto
rodiče zabezpečí dostatek oblečení na školní zahradu.
12. Pokud budou u dítěte v průběhu dne vykazovány příznaky nemoci, bude dítě
izolováno, zákonný zástupce si dítě neodkladně vyzvedne z MŠ a vše bude
nahlášeno na příslušnou hygienickou stanici.
13. Ve škole budou dodržována hygienická opatření a úklid s nedráždivou
desinfekcí.
Prosíme o respektování těchto podmínek, snažíme se chránit zdraví dětí, rodičů i
zaměstnanců MŠ.

