Informace k testování a provozu v MŠ:

1. MŠ bude denně v provozu od 6,15h do 16.30h.
2. Před vstupem do MŠ použijte prosím Vás ochranné pomůcky (rodiče respirátor FFP2, děti
roušky), desinfekci u vstupu do budovy, dodržujte rozestupy 1,5m v prostorách MŠ.
3. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude
absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci nemá MŠ povinnost zajistit dítěti distanční
vzdělávání.
4. Testovací místnost bude šatna ŽELVIČEK, vstup u parkoviště, pokyny k testování dostanete
při vstupu do šatny.
5. Všichni přítomní budou mít po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky
nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy se vykonává u testovaného dítěte odběr.
6. Testování dětí budou provádět rodiče, není nutná asistence zdravotnického personálu.
7. Testování dětí bude probíhat 2x týdně a to v pondělí a čtvrtek. Děti, které nastoupí do MŠ
jiný den v týdnu, budou testovány den nástupu do MŠ.
8. Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodů onemocnění COVID-19 izolaci
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nebo neuplynulo více než
90 dnů od RT-PCR testu. Tuto skutečnost musíte prokazatelně doložit, jinak se dítě účastní
testování dle harmonogramu školy.
9. Nepohybujte se v prostorách školky do doby, dokud nebude mít vaše dítě negativní test a
bude moct odejít do své třídy.
10. Děti budou rozděleny do tříd po 15, seznamy dětí budou viset na dveřích u vstupu do budovy
a na nástěnkách.
11. V případě pozitivního testu první den prezenční výuky odchází dítě ze školy, rodiče nahlásí
dítě u praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
12. Pokud se objeví pozitivní test ve skupině testovaných jiný než první den výuky v daném
týdnu, vztahuje se izolace a opuštění výuky všech dětí, které byly v kontaktu s pozitivně
testovaným v rámci vyučování v některých z předchozích 2 dnů.
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