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                             Materská škola  Ražňany 

Príkaz riaditeľky školy č. 01/2020 

    o prijatí opatrení proti šíreniu vírusových ochorení 

       s platnosťou od 10.03.2020 do odvolania. 

  

  

Naše číslo: 11/2020 

                V Ražňanoch, 10.03.2020  

  

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovenskej 

republiky č.1 a č.2 k šíreniu koronavírusu a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-

19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny riaditeľky Materskej školy v Ražňanoch: 

  

V prípade výskytu koronavírusu ide o nasledujúce prejavy:  

• COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:  

- od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)  

-cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)             

- až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou  

                     -  vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.  

• Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s 

pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.  

  

V podmienkach MŠ prikazujem:  

• Deťom a ich rodičom: Podpísať potvrdenie o bezinfekčnosti pri odovzdaní dieťaťa 

učiteľkám po školských  jarných prázdninách do MŠ. Zákonní zástupcovia detí, ktorí 

budú mať príznaky kašľu, teploty, nepošlú deti do materskej školy a budú o tom 

informovať učiteľky a riaditeľku prostredníctvom emailu, alebo telefonicky.                                         

                                                                                   Zodp.: učiteľky  

  

• Zamestnancom: Počas prijímania detí do triedy každého dňa vizuálne skontrolovať deti 

a v prípade, že niektoré dieťa javí niektorý zo znakov vírusového ochorenia (najmä 

kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota), odmerať dieťaťu teplotu. V prípade zvýšenej teploty, 

okamžite kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý si príde po dieťa do MŠ.  

                                                                            Zodp.: učiteľky a riaditeľka školy  

  

• Deťom  a zamestnancom: Dôsledne dodržiavať osobnú hygienu:  

- dbať o dôkladné umytie rúk mydlom u detí aj u zamestnancov pred vstupom do          

triedy,   

- pravidelne si umývať ruky mydlom,  

- zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní,  

- nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky,             - 

vreckovku ihneď vyhodiť do odpadovej nádoby.  

                                                            Zodp.: všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci                          
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• Upratovačkám a kuchárkam: Dôsledne dbať na čistotu školského prostredia (2x denne 

čistiť dotykové povrchy  dezinfekčnými prostriedkami – najmä kľučky, zábradlie pri 

vstupe do pavilónov,   2 x do týždňa dezinfekcia hračiek z kuchyniek a podobne, 1x 

denne ostatné hračky  Sanytolom alebo Crezosanom.  

 Zvýšená dezinfekcia v kuchyni a priestoroch ŠJ. Zvýšiť dezinfekciu stolov po desiate, 

obede a olovrante, ako aj pohárikov, príboru a tanierov.   

                                               Zodp.: vedúca ŠJ pri MŠ a kuchárky   

                                                               riaditeľka MŠ a upratovačka 

    

Odporúčania všetkým dotknutým:  

• Ak ste v posledných dňoch navštívili oblasti, v ktorých sa vyskytlo vírusové ochorenie, 

odporúčam dobrovoľnú karanténu v zmysle odporúčaní Ministerstva zdravotníctva. 

Týka sa to najmä rizikových krajín, ktorými aktuálne sú: Čína, Japonsko, Južná Kórea, 

Taliansko, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro však môžu pribudnúť: 

Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.  

• Ak sa vyššie uvedené príznaky vírusového ochorenia zhoršia, zavolajte svojmu lekárovi 

alebo kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR a neohlásene nenavštevujte 

ambulanciu alebo pohotovostnú službu.  

• Rodičia, ktorí u svojich detí nepozorujú žiadne príznaky vírusového ochorenia, ale z 

dôvodu slabej imunity alebo iných zdravotných problémov detí a majú obavu posielať 

deti do kolektívu, informujú o tom učiteľky, alebo riaditeľku prostredníctvom  emailom 

alebo telefonicky.  

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte (telefonicky, nie osobne) svojho 

všeobecného lekára alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 

Vranove nad Topľou - 057/446 46 31  

  

  

  

Pokyny platia až do odvolania.  

  

  

  

  

  

Mgr. Janka Mišková 

riaditeľka materskej školy  

  

Na vedomie:  

1. Zamestnanci MŠ .  

2. Zákonní zástupcovia detí – oznamy v šatniach  a web sídlo MŠ  


