
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ KHS ZE DNE 

27.2.2020,  Z DŮVODU NEBEZPEČÍ KORONAVIRU V MŠ PASKOV. 

 

Vážení rodiče, 

z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 na území MS 
kraje, který způsobuje onemocnění COVID 2019 jsme přistoupili v naší mateřské škole 

k následujícím mimořádným preventivním opatřením:  

1) Provádíme důkladnou a pravidelnou dezinfekci pevných ploch společných prostor (šatna, 
denní místnost, vstupní prostory, jídelna, záchody, umývárny, sprchy, třídy atd). 

Dezinfekci provádíme minimálně 1x denně dezinfekčními prostředky s virucidními účinky 
(Savo, Domestos, Sanytol ). Způsobem použití dezinfekčního prostředku, jeho ředění a jeho 

aplikaci, se řídíme dle návodu od výrobce. 

2) Učitelky dohlíží na důslednou hygienu dětí zejména po použití toalety, před jídlem a po 
příchodu z pobytu venku. Děti si pravidelně myjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou, po 
té jim učitelka aplikuje na ruce malé množství desinfekčního gelu, které si děti na ruce 
rozetřou. Děti, které jsou momentálně v jiné třídě než ve své kmenové a nemají svůj ručník 

používají jednorázové papírové ručníky, které jsou v dávkovači umístěny v každé koupelně. 

3)Všichni zaměstnanci dodržují zvýšená hygienická opatření stejně jako děti, všichni 

zaměstnanci byli poučeni dne 2.3.2020. 

4)Rodiče, kteří navštívili o jarních prázdninách rizikové oblasti Itálie ( Lombardie, Benátska, 
případně oblasti Emilia Romagna  - k 26.2.2020 je Itálie zemí EU, která je nejvíc zasažena 
probíhající epidemií způsobenou novým koronavirem (SARS-CoV-2)), popřípadě jiných 
rizikových oblastech postižených koronavirem, byli vyzváni, aby tuto skutečnost nahlásili 
učitelce a následně postupovali dle doporučení tzn. telefonicky ohlásili skutečnost na tel. 
lince 112 nebo na KHS a zůstali v privátní karanténě 14 dnů. 

 

Uvedená opatření jsou preventivní povahy a vycházejí z nařízení a doporučení příslušných 
státních orgánů. Žádám všechny zúčastněné, aby je přijali s pochopením a zdravým 
rozumem, abychom se na jedné straně vyhnuli zbytečné panice a na druhé straně zbytečně 

neohrozili svým jednáním ostatní lidi, s nimiž přicházíme do styku. 

 

Velmi děkuji za spolupráci. 

Mgr. Jarmila Petrošová, 

ředitelka MŠ Paskov, p.o. 

 

Vyvěšeno 3.3.2020 


