2020.05.10 18:46:00

10. května 2020 20:46
CN=Ing. Katarína Hurychová
OU=1, serialNumber=79 100 122
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 3

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., TŘEBUŠÍN 115, 412 01 LITOMĚŘICE
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ROZHODNUTÍ
V souladu s manuálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního
roku 2019/2020 (MŠMT – Praha, 30. 4. 2020) rozhodla ředitelka školy, že hygienická pravidla
pro provoz Kontaktního poradenského místa v Litoměřicích jsou stanovena v období od 11. 5.
do 30. 6. 2020 následovně:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zájemci o služby Kontaktního poradenského místa mohou vstoupit do budov pouze s podepsaným
ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Pokud
nemá nezletilý účastník platné čestné prohlášení, nezahájí speciální pedagog intervenci a kontaktuje
rodiče o nemožnosti poskytnout podporu.
Vstup do prostor Kontaktního poradenského místa je možný pouze v roušce. Každý zájemce o
službu bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Speciální pedagog může rozhodnout o sundání
roušky. Toto je možné, pouze v případě, že je zachován odstup nejméně 1,5 metru mezi osobami.
Pokud dochází k bližšímu kontaktu, jsou roušky nezbytné.
Ve společných prostorách školy je žák povinen nosit roušku.
Ve všech budovách a učebnách školy platí přísný zákaz vyhazování použitých jednorázových roušek.
Po vstupu do prostor Kontaktního poradenského místa je nutno neprodleně použít desinfekci na
ruce.
Po každé konzultaci je nezbytné prostory vyvětrat, větrání je nezbytné minimálně 1x za hodinu na 5
minut..
Nástroje a předměty, které použilo více osob, speciální pedagog neprodleně očistí.
Vzhledem k tomu, že poskytované služby jsou individuální a jsou určeny nejen nezletilým zájemcům,
ale i jejich zákonným zástupcům, a vzhledem k tomu, že v budově na adrese Jarošova 494/23
v dotčeném období neprobíhá výuka střední školy (SŠ a MŠ, o.p.s.), není vstup do Kontaktního
poradenského místa pro zákonné zástupce nezletilých zájemců o službu omezen. Vstup dalším
třetím osobám do budovy však umožněn není.
Pokud se u zájemce o službu projeví příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), opustí budovu v nejkratším možném čase s
použitím roušky a požadovaného odstupu. U nezletilých účastníků speciální pedagog neprodleně
kontaktuje rodiče a vedení školy, která má povinnost informovat krajskou hygienickou stanici. Toto
platí i pro zaměstnance školy, včetně osoby speciálního pedagoga.
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