INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MŠ HRUŠKY
A JEJICH PODMÍNKY
Ve středu 18. 11. 2020 v 6.30 hodin obnovujeme provoz MŠ.
MŠ bude otevřena za těchto hygienických opatření.
Od 13.11.2020 bude probíhat přihlašování a odhlašování stravy běžným způsobem.

Doprovázející osoba: 
-

-

Dítě bude přivádět i odvádět vždy pouze 1 osoba(1 rodinný příslušník)
Doprovázející osoba i dítě použije před vstupem do MŠ dezinfekci umístěnou u
vchodu.Při vstupu do MŠ bude každému přicházejícímu změřena teplota.
Doprovázející osoba se v prostorách MŠ bude pohybovat vždy s rouškou,po nezbytně
nutnou dobu
Doprovázející osoby budou v šatnách dbát na dostatečné rozestupy mezi sebou (2
metry)
Dítě vstupuje do třídy přes umývárnu(dveře do třídy budou uzamčeny),kde si umyje
ruce a použije dezinfekci
Děti do MŠ NEBUDE doprovázet osoba s rizikovými faktory.
Upozorňujeme rodiče, že po 8,30 nebudou vpuštěni do MŠ .Bude probíhat
dezinfekce prostorů MŠ!

Při vyzvednutí dítěte:
- Ze školní zahrady – pouze od brány. Vstup rodičů na školní zahradu zakázán

- Z MŠ –nutné zazvonit každý rodič na danou třídu, kterou dítě navštěvuje.(dítě
bude učitelkou vysláno přes umývárnu do šatny)

Děti:
 Děti do 7 let nemají povinnost nosit v MŠ roušku.Pro pobyt
dítěte mimo
budovu(vycházky mimo areál MŠ), je nutno dát do šatny, do domečku 1 roušku(do
sáčku). Rouška se mění každý den za novou.
 Dětem přineste čisté pyžamo (ručníky ne –používáme papírové)
 Děti budou mít náhradní oblečení na zahradu. Velkou část dne budeme na zahradě
MŠ
- Děti si nebudou nosit do školky ŽÁDNÉ hračky z domu.
- Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci
s výjimkou uloženého náhradního oblečení.
V případě, že zjistí pedagogický pracovník, že dítě má kašel, horečku, rýmu,
zvrací a má bolesti břicha, okamžitě kontaktuje telefonicky zákonného
zástupce k vyzvednutí dítěte z MŠ. Do doby vyzvednutí dítěte z MŠ je dítě
umístěno do izolační místnosti k tomu určené(z důvodů podezření na covid –
19.)

Žádáme rodiče, aby nevodili do mateřské školy nemocné děti!

