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Aktualizované prohlášení ředitele školy k preventivním protiepidemickým opatřením 

Vážení rodiče, 
jistě i Vy vnímáte, že situace šíření viru COVID-19 se postupně mění. Soustavně sledujeme 
veškeré prohlášení či doporučení dotčených orgánů. Na základě vyhlášeného Mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 3. 2020 vydáváme následující opatření: 

Zaměstnanec školy, jenž navštívil rizikovou oblast či území celé Itálie v průběhu 
jarních prázdnin 

Zaměstnavatel vyžaduje předložení potvrzení od Krajské hygienické stanice 
Královéhradeckého kraje (KHSHK) o kompletní informovanosti daného orgánu o jeho cestě 
včetně vyjádření k dalšímu postupu. 

Pracovník následně telefonicky či emailem požádá svého poskytovatele zdravotnických služeb 
o vystavení e-neschopenky na uloženou karanténu v době trvání 14 dní. Pracovník bude 
v domácí karanténě postupovat dle dalších pokynů KHSHK. Veškerá jednání řeší pracovník 
vzdáleným přístupem (telefonicky nebo emailem). 

Žák školy (dítě MŠ), jenž navštívil rizikovou oblast či území celé Itálie v průběhu 
jarních prázdnin 

Na základě doporučení KHSHK a vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
vyžadujeme realizaci nejúčinnějšího preventivního opatření – dvoutýdenní domácí izolaci 
žáka/dítěte. Uvedenou absenci omluví zákonný zástupce žáka. Učební program na 14 dní 
bude žákům zaslán na základě konzultace v EduPage s příslušným vyučujícím. Škola nebude 
veřejně prezentovat informace o žácích, kteří navštívili uvedené oblasti z důvodu možné 
diskriminace či negativního náhledu veřejnosti. Plně apelujeme na osobní odpovědnost 
každého zákonného zástupce, jenž si plně uvědomuje vážnost dané situace a bude 
bezvýhradně postupovat dle uvedeného opatření. Po dobu domácí izolace bude žák/dítě/rodič 
postupovat dle dalších pokynů KHSHK. Veškerá jednání řeší rodič/dítě/žák vzdáleným 
přístupem (telefonicky nebo emailem). 

Režim školy (školky) 

Zaměstnanec či žák, který zaznamená příznaky podobné COVID-19, ale také mírný kašel 
nebo zvýšenou teplotu musí zůstat doma v domácím léčení. Týká se to i mírných příznaků.  
V případě akutního projevu známek onemocnění bude žák oddělen, kontaktován zákonný 
zástupce a zajištěn okamžitý převoz do domácího léčení.  

Zajistíme zvýšenou a důslednou osobní hygienu dětí/žáků, personálu, zejména důkladné mytí 
rukou za použití dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem, s následným 
hygienickým osoušením rukou. Budeme propagovat správnou techniku mytí rukou 
a dodržování dalších hygienických doporučení. 

Na škole zajistíme zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem 
(WC, lavice, podlahy, kliky, atd.). 

Budeme rušit hromadné akce pořádané školou (návštěva kina, divadla, aj.), včetně cestování. 
O průběhu Vás budeme plně informovat přes EduPage. 
 
Uvedené prohlášení reaguje na poslední vývoj dané situace. V případě nových opatření Vás 
budeme i nadále operativně informovat. 

Mgr. Pavel Balda 
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