Základná škola Komenského 4 Sečovce
Komenského 707/4, 078 22 Sečovce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

USMERNENIE
k zabezpečeniu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením
koronavírusu
Vážení zákonní zástupcovia žiakov, vážení rodičia, ZŠ Komenského 4 v Sečovciach
vydáva toto usmernenie z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu.
Základná škola sa riadi usmernením hlavného hygienika SR, usmernením č. 3 MŠVVaŠ SR.
Vedenie školy zabezpečí:
o prísnu dezinfekciu priestorov školy,
o pravidelné vetranie tried,
o prísne a pravidelné umývanie rúk mydlom podľa pokynov hlavného hygienika SR
a usmernení triednymi učiteľmi, používanie dezinfekčných prostriedkov,
o pobyt žiakov počas veľkej prestávky v kmeňovej triedy,
o sledovanie zdravotného stavu žiakov, v prípade, že sa u žiakov vyskytnú príznaky
ochorenia, škola bude okamžite informovať zákonného zástupcu žiaka a žiaka izoluje
v určenej miestnosti,
o zamedzenie zdržiavania sa osôb (rodičov, zákonných zástupcov) vo vestibule školy,
o vstup do ostatných priestorov školy iba žiakom a zamestnancom školy,
o prostredníctvom triednych učiteľov denné upozorňovanie a vyzývanie žiakov na prísne
dodržiavanie všeobecne preventívnych ochranných opatrení
o denné upozorňovanie a vyzývanie všetkých zamestnancov na prísne dodržiavanie všeobecne
preventívnych ochranných opatrení

Vážení rodičia žiadame vás, aby ste v prípade, ak žiaci počas jarných prázdnin alebo
počas posledných dní navštívili v zahraničí krajinu, v ktorej bol koronavírus Covid-19 a SARSCoV 20 potvrdený, kontrolovali ich zdravotný stav v najbližších 14 dňoch od návratu. Je nutné
vo zvýšenej miere kontrolovať zdravotný stav žiaka v prípade, že bol v kontakte s osobou, ktorá
sa v takejto oblasti pohybovala.
V prípade, že sa u žiaka objaví v priebehu 14 dní horúčka nad 38°C, sťažené dýchanie,
kašeľ, bolesti hrdla, hlavy, kĺbov musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať
lekára telefonicky. Ak lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že žiak bude
hospitalizovaný, pošle lekár pre žiaka špeciálnu sanitku. Keď príznaky nebudú závažné,
obvodný lekár rozhodne o domácom liečení. Zákonný zástupca následne oznámi škole
rozhodnutie lekára.
Riaditeľstvo ZŠ týmto vyzýva rodičov a priateľov školy, aby v nasledujúcich dňoch
obmedzili vstup do budovy školy. Deti bude pri vstupe do školy preberať učiteľ alebo asistent.
Konzultácie s učiteľmi a vedením školy sa budú realizovať telefonicky, mailom.
Prípadne ďalšie otázky môžete konzultovať s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Trebišove – 056 672 48 85.

Usmernenie platí do odvolania.
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