Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ
PRAVIDLA ŠKOLY
Vzhledem k současné situaci je nutné respektovat závazná pravidla, preventivní
a protiepidemická opatření v souvislosti s aktuální situací.

OBECNÉ INFORMACE




Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen
a minimalizován.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID -19
bude škola postupovat podle pokynů KHS a bude dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně Ministerstvem
zdravotnictví. O konkrétních opatřeních bude škola zákonné zástupce a žáky
informovat.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA








U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v šatnách, v jídelně, v hygienickém
zařízení,
u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Po příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou, následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude
opakovaně upozorňovat.
Všichni žáci i zaměstnanci nosí roušky dle aktualní situace - PES, Opatření PES pro
oblast školství.
Všichni žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní a provozní hygieny. Používají
jednorázové kapesníky, které se po použití vyhazují do odpadkového koše.



Žáci nesdílejí s ostatními např. lahve na nápoje, psací potřeby apod.



Výuka probíhá v homogenních skupinách tak, aby nedocházelo ke kontaktu
různých tříd. Ve společných prostorách udržují žáci i zaměstnanci rozestupy.



Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.



Všechny učebny a ostatní prostory školy jsou často intenzivně větrány, před
příchodem žáků, během hodin, přestávek, po odchodu žáků ze školy (po skončení
vyučování) - viz PES, Opatření PES pro oblast školství.



Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se vysávají denně.



Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

mezi žáky
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Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí
(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel,
splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).



Platí obecná doporučení Ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů
pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. PES, Opatření PES pro oblast
školství.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY
COVID-19



Žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, škola oddělí od ostatních žáků a
zajistí dohled nad nezletilým žákem. Tím bude předcházeno šíření infekčních nemocí.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich
zjištění zvolí následující postupy:

1) v případě příznaků patrných již při příchodu nezletilého žáka do školy bude neprodleně
informován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud
toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu;
2) pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně si žák
nasadí roušku a umístí se do předem připravené samostatné místnosti k izolaci od ostatních
přítomných ve škole. V izolaci zůstává žák až do odchodu ze školy. Prostor izolace bude
udržovaný, dezinfikovaný a přirozeně větratelný oknem, bude vybaven dezinfekčními
prostředky. Současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu
školy.






Zákonní zástupci nezletilého žáka mají povinnost telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Při podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole je škola povinná kontaktovat
KHS.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (na základě
potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost).
Při PCR pozitivním testu žáka nebo zaměstnance školy následuje izolace na dobu
minimálně 10 dnů ode dne odběru.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID -19 U ŽÁKA ŠKOLY






Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která sdělí
škole další pokyny a rozhodne o dalších opatřeních. V případě, že se ředitelka školy
dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje místně příslušnou KHS.
V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě
protiepidemického šetření.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků zákonné zástupce
nezletilých žáků.
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Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem formou EDOOKITu, pokud je
v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň v jedné třídě.
Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční
vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou
přítomni ve škole.

ŠKOLA JE VYBAVENA:





Čisticími a dezinfekčními prostředky.
Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou.
Bezkontaktními teploměry.
Přiměřeným počtem roušek pro žáky a zaměstnance školy s podezřením na výskyt
covid-19, záložní roušky (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka
či zaměstnance školy).
 Igelitovými sáčky na odkládání a likvidaci roušek.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (Opatření PES pro oblast školství).









Před vstupem do jídelny každý strávník provede mytí a dezinfekci rukou.
Dozor ve školní jídelně bude kontrolovat mytí či dezinfekci rukou před vstupem
do ŠJ.
Žák dostane tác s jídlem, pítím a příborem od pověřeného pracovníka školy.
Žáci sedí odděleně na určených místech a dodržují předepsané rozestupy.
Všechny stoly a židle jsou pravidelně dezinfikovány po každé skupině žáků.
Je zajištěno
oddělení různých skupin žáků, výdej obědů je rozložen dle
harmonogramu).
Desinfekce podlahy je prováděna průběžně, před příchodem žáků a po odchodu žáků.
Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.

DŮLEŽITÉ ODKAZY:
https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupnepohotovostihttps://www.msmt.cz/file/53629/
https://www.khsbrno.cz/
PŘÍLOHY: PES, Opatření PES pro oblast školství

V Adamově 16. 11. 2020
Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy
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