Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice, Pražská 89, 530 06 Pardubice

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Za zdraví dítěte, které přichází do mateřské školy (MŠ) zodpovídají rodiče.
Učitelka není povinna ověřovat nebo zjišťovat zdravotní stav dítěte, přicházejícího do MŠ.
Pokud se u dítěte projevuji příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma, viditelně zvýšená teplota)
již při příchodu do MŠ, dítě nebude do třídy vpuštěno a musí se svými rodiči odejít.
Pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ:
•
•

•

•

•
•

•
•

Učitelka neprodleně nasadí dítěti roušku (jeho vlastní nebo jednorázovou) a zajistí vhodný
způsob izolace dítěte od ostatních dětí.
V případě, že je k dispozici druhá dospělá osoba (učitelka, asistentka, provozní pracovník),
může tato osoba s dítětem odejit do jiné prázdné a vhodné místnosti (sborovna, šatna,
apod.), Všichni, kdo budou s dítětem v blízkém kontaktu, si nasadí roušku.
Není-li k dispozici druhá dospělá osoba, umístí učitelka dítě ve třídě do dostatečné
vzdálenosti od ostatních dětí tak, aby měla všechny děti stále pod dohledem, a zamezí jejich
přímému kontaktu.
Učitelka neprodleně telefonicky informuje rodiče dítěte a vyzve je k zajištění další peče
o dítě. Rodičům sdělí, že mají nejprve telefonicky kontaktovat svého pediatra a domluvit
se s ním na dalším postupu.
Učitelka informuje o situaci ředitelku školy.
Učitelky budou v případě podezření na infekční onemocněni postupovat maximálně citlivě
s ohledem na nemocné dítě i na ostatní děti ve třídě. Zachovají klid, vysvětlí dětem situaci,
přizpůsobí program aktuálním možnostem a vyčkají do příchodu rodičů dítěte.
Dítě rodičům předají s nasazenou rouškou a samy se rovněž budou chránit rouškou.
Po návratu dítěte do MŠ bude učitelka od rodičů požadovat potvrzeni od pediatra, že je dítě
zdravé.

V případě nestandartního přístupu rodičů bude učitelka kontaktovat ředitelku školy a rodiče odkáže
na jednání přímo s ní.
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