ZÁKLADNÉ POKYNY ORGANIZÁCIE a PREVÁDZKY MŠ
Prevádzka materskej školy 6,30 hod. – 16,30 hod.
Ranné schádzanie v II.triede „Lienky“ sa ruší,
obe triedy budú fungovať od 6,30 hod.
Príchod dieťaťa do MŠ – do 8,00 hod.
Zákonný zástupca (príp.iná sprevádzajúca osoba) dieťaťa
Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca:













odovzdá svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé,
pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky,
učiteľka pri vstupe dieťaťa do šatne mu odmeria teplotu
bezinfekčnosť dieťaťa rodič potvrdí čestným prehlásením pri prvom nástupe do
MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, znova vypíšu písomné
vyhlásenie,
odprevadí svoje dieťa až do šatne, po celý čas pobytu v MŠ majú rodičia rúško, príp.iné
prekrytie tváre,
rúško, ktoré malo dieťa na tvári pri príchode do MŠ vezmú so sebou, nenechávajú ho v šatni
ani v skrinke, v skrinke nechajú čisté nepoužité rúško pre dieťa,v budove sa zdržia
minimálny čas
textilné uteráky dieťa nepoužíva, materská škola zabezpečí papierové obrúsky na utieranie
rúk
v prípade akýchkoľvek príznakov na ochorenie COVID 19 je rodič povinný informovať
riaditeľku materskej školy a nič nezamlčať,
v priestoroch vstupnej chodby, šatne dodržiava primeranú vzdialenosť, odstup,
nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID 19 nesmie
vstúpiť do priestorov materskej školy.
Deti








pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky, pred vstupom do triedy si ich musia ísť
umyť v umyvárke,
v šatni si môžu zložiť rúško; počas pobytu v priestoroch materskej školy ho nosiť
nemusia; v skrinke však musia mať aj jedno náhradné nepoužité - čisté rúško,
musia si pravidelne a dôkladne umývať ruky pod dohľadom poverenej osoby,
umývať zuby si v materskej škole nebudú,
dieťa si z domu nesmie doniesť žiadnu hračku, vankúš, jedlo, ani tieto veci nechávať
v skrinke v šatni,
dieťa môže prísť vyzdvihnúť z materskej školy len osoba žijúca s ním v spoločnej
domácnosti, aj súrodenec nad 10 rokov.

