SKC v Ondřejově.
V Ondřejově dne 6.3.2020

Doporučení ve vztahu k možnému šíření infekčního onemocnění COVID-A9
a automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie
Vážení rodiče,
na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a ve spolupráci se zřizovatelem Základní školy bratří Fričů Ondřejov a SKC
v Ondřejově přijměte následující informace a doporučení ve vztahu k možnému šíření infekčního onemocnění COVID-19.
1. Dne 6.3.2020 přijalo Ministerstvo zdravotnictví opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které
se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním
lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne
o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více na: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradneopatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html
2. V případě, že se Vás týká bod 1, neposílejte v žádném případě Vaše dítě po dobu 14 dní do školy ani do SKC. Zároveň
informujte vedení školy a vedení SKC.
3. V případě, že jste se vrátili z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii, Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, abyste
v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího
respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže ). Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte projeví
příznaky infekčního onemocnění (dušnost, zvýšená teplota, kašel, bolest kloubů, …), zůstaňte doma a kontaktujte
neprodleně telefonicky svého registrujícího lékaře nebo se informujte o dalším postupu na zřízených infolinkách:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 00420 736 521 357
Informační linka státního zdravotního ústavu ČR 00420 724 810 106
Telefonní linka 112
4. Zároveň o této skutečnosti neprodleně informujte vedení školy a SKC.
5. V případě, že Vaše dítě zůstane v domácí karanténě, škola s Vámi naváže kontakt a domluví se na dalším postupu
ohledně vzdělávání Vašeho dítěte (domácí úkoly,..) po dobu domácí karantény.
V případě jakýchkoliv dalších pochybností po návratu z jarních prázdnin neváhejte kontaktovat svého třídního učitele
nebo vedení školy, zvažte situaci a účast/neúčast Vašeho dítěte ve výuce a na kroužcích a sportovních aktivitách v SKC.
Dále Vás informujeme, že škola a prostory SKC byly o jarních prázdninách dezinfikovány, v rámci našich aktivit budeme
žáky i nadále důsledně poučovat o dodržování hygieny při mytí rukou a styku s ostatními. Před vstupem do jídelny školy
budou nastolena zvláštní hygienická opatření.
O konání / nekonání plánovaných akcí Vám dáme včas vědět, budeme je konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí.
Pokud obdržíme jakékoliv nové pokyny, budeme Vás neprodleně informovat, sledujte prosím ŠkoluOnline, webové stránky
školy a www.skcvondrejove.cz. Vás prosíme také o součinnost, těmito opatřeními, chráníme nejen sebe a své děti, ale
všechny účastníky výuky a mimoškolních aktivit mládeže.
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