ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jméno a příjmení (dítěte)....................................................................................................................
datum narození: .................................................................................................................................
trvale bytem: …..................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, rýma, dušnost, náhlá ztráta chuti,
čichu apod.).
2. Prohlašuji, že budu neprodleně informovat MŠ při změně zdravotního stavu dítěte, či případných
nařízených karanténních opatřeních ve společné domácnosti.
3. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách dítěte.
4. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s „Bezpečnostními pravidly a pokyny pro nástup dítěte do MŠ
Kelč (COVID-19)“

V .........................dne .............................

……………………………………
Podpis zákonného zástupce

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý
z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato.
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Bezpečnostní pravidla a pokyny pro nástup dítěte do MŠ Kelč (COVID-19)
Dítě může do školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:


Beru na vědomí, že Bezpečnostní pravidla a pokyny pobytu dítěte jsou zpracovány dle
Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva
zdravotnictví. Další opatření se budou řídit vládními nařízeními (roušky, …).



Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému
infekčnímu onemocnění (viz čestné prohlášení).



Zákonný zástupce poučil své dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.



Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou.



Je třeba minimalizovat shromažďování osob před školou, po ukončení docházky odchází
pověřená osoba domů a neshlukuje se před budovou MŠ.



V prostoru šaten je omezen pobyt na co možno nejkratší dobu, doporučujeme, aby se
v šatně vyskytovaly najednou maximálně 4 děti s doprovodem.



Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.



Každé dítě bude mít podepsaný samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se
kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném
sáčku se jménem dítěte čistou roušku, pro případ podezření na možnou nákazu.



Je zakázáno vnášet jakékoli osobní hračky do MŠ. Ke hrám dětí ve třídě budou využívány
pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít.



Při vyzvednutí dítěte z MŠ nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou
náhradního oblečení uloženého v obalu (igelitový pytlík, taška, batůžek…)



Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30
sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce.



Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!



Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy
jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školy oprávněni bezkontaktně měřit dítěti
teplotu.

V .........................dne .............................

……………………………………
Podpis zákonného zástupce
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