
Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Shrnutí informací k     otevření MŠ Vsetín, Trávníky 1218 od 25.5.2020  

 dodržujte  rozestupy 2m v areálu, před budovou  a v budově  mateřské školy

 bez roušky nevstupujte do budovy MŠ

 při vstupu do budovy si vydezinfikujte  ruce  (dezinfekce v přízemí, v 1. a 2. patře)

 při  předávání  a  vyzvedávání  dětí  se  v MŠ a  v  jejím areálu  zdržujte  jen  po  dobu
nezbytně nutnou

 při předávání a vyzvedávání dětí z MŠ dbejte na to, aby se v jednotlivých šatnách tříd
a na chodbách neshromažďovalo více lidí  (počítejte  s časovou rezervou)

 ihned po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20- 30 vteřin) umýt ruce vodou a
tekutým mýdlem, učitelky ve třídách budou provádět u dětí zdravotní ranní filtr

 dítě předejte učitelce ve dveřích mezi šatnou a třídou

 děti přiveďte do MŠ max. do 8,30, následně bude probíhat dezinfekce prostoru 

 při prvním příchodu dítěte do MŠ po jejím znovuotevření předejte učitelce do třídy:

* „Čestné prohlášení“  - bez tohoto prohlášení NEBUDE dítě do MŠ přijato 

*  2 ks dětských roušek řádně podepsaných (budou uloženy v jednotlivých třídách)

*  čisté pyžamko  

*  dostatečné množství oblečení na pobyt venku (do skříňky dítěte)

 nikdo  s  příznaky  infekce  dýchacích  cest,  které  by  mohly  odpovídat  známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do budovy MŠ vstoupit

 nahlásit neprodleně učitelkám a ředitelce MŠ podezření  či výskyt  epidemiologického
onemocnění  v rodině  či blízkém okolí dítěte 

 stravování dětí bude v obvyklém režimu (2x svačinka + teplý oběd)

 na nepředvídané  odebrání obědu nebude použit jídlonosič, ale jednorázová  nádoba
z MŠ

 v odeslání odpovědi, že máte zájem o nástup dítěte do MŠ po jejím znovuotevření,
máte dítě do MŠ již nahlášeno, není nutné jej hlásit opakovaně 

 cizí  osoby,  mimo  zákonných  zástupců  dětí  a  jejich  rodinných  příslušníků  a
zásobování,  mají zákaz vstupovat do budovy MŠ (jen po dohodě s ředitelkou MŠ, a to
po zvážení důvodu návštěvy)

 žádáme vás, abyste k dodržování všech hygienických nařízení a požadavků daných z 
MŠMT a KHS ve Zlíně přistupovali s INDIVIDUÁLNÍ  ODPOVĚDNOSTÍ  a 
chránili tak zdraví malých dětí, celého personálu MŠ a také vás samotných. Děkujeme.


