Špeciálne materské školy
Pri príprave školského roka 2020/2021 špeciálna materská škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
Materské školy pri zdravotníckych zariadeniach sa riadia pokynmi a odporúčaniami zdravotníckeho zariadenia.
Zásadné pravidlá:
Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/pracovníka prvý kontakt prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným
lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
Podľa možností neorganizovať výchovu a vzdelávanie v zberných triedach.
Materská škola vyčlení na začiatku šk. roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu.
Poznámky:
Organizácia ŠvP je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.

Zelená fáza
Deti

Pri vstupe

Rúška

Pri príznakoch COVID 19

Ranný filter
(meranie teploty odporúčané).

Bez rúšok.

Bezprostredná izolácia a
odchod do domáceho
prostredia.

Odporúčanie nosiť rúško (štít)
počas vych.- vzdel. procesu.

Odchod do domáceho
prostredia., tel. kontakt s
lekárom v prípade potreby.

Pedagogickí
zamestnanci, odborní
zamestnanci
ROR
Nepedagogickí
zamestnanci

Podľa rozhodnutia ÚVZ SR.

Odpočinok detí

Stravovanie

Podľa možností stravovanie po
Zabezpečiť podľa
triedach, nepremiešavanie tried v
Odchod do domácej
svojich možností
jedálni. Ak je možné, stravovanie v
karantény, tel. kontakt s
dostatočné vzdialenosti
triede. Nepremiešavanie so
lekárom v prípade potreby.
medzi lôžkami.
stravníkmi (z prostredia mimo
materskej školy).

Rodičia

Vstupujú do budovy s rúškom, max. 1 osoba minimálny čas.

Okamžité vyzdvihnutie
dieťaťa, tel. kontakt s
lekárom v prípade potreby.

ŠMŠ/Zriaďovateľ

Zabezpečí dezinfekciu, odstupy pred budovou
špeciálnej materskej školy.

Škola čaká na pokyny RÚVZ.

Oranžová fáza podozrenie na
ochorenie osôb

Pri vstupe

Rúška

Pri podozrení na ochorenie dieťa/ pracovník

Odpočinok detí

Stravovanie

Opatrenia zelenej fázy + opatrenia nad rámec
Ranný filter
(meranie teploty odporúčané).

Deti

Pedagogickí
zamestnanci, odborní
zamestnanci

Bez rúšok.

Odporúčanie nosiť rúško (štít)
počas vych.- vzdel. procesu.
ROR

Nepedagogickí
zamestnanci

Rodičia

ŠMŠ/Zriaďovateľ

Podľa opatrenia ÚVZ SR.

Vstupujú do budovy s rúškom, max. 1 osoba minimálny čas.

Zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie, odstupy
pred budovou školy a pod.

Červená fáza ochorenie osôb

Domáca izolácia úzkych
kontaktov do doby určenej
Podľa možností stravovanie po
RÚVZ alebo všeobecným
Zabezpečiť podľa
triedach, nepremiešavanie tried v
lekárom. Návrat do zelenej
svojich možností
jedálni. Ak je možné, stravovanie v
fázy po usmernení RÚVZ
dostatočné vzdialenosti
triede. Nepremiešavanie so
alebo všeob. lekára. Prechod
medzi lôžkami.
stravníkmi (z prostredia mimo
do červenej fázy len základe
špeciálnej materskej školy)
usmernenia RÚVZ.

Pri vstupe

Rúška

Pri ochorení 2 detí a/alebo 1
PZ a/alebo 2 NZ

Odpočinok detí

Stravovanie

Opatrenia oranžovej fázy + opatrenia nad rámec

Deti

Pedagogickí
zamestnanci, odborní
zamestnanci

Nepedagogickí
zamestnanci

Rodičia

Bez rúšok len vo vlastnej
triede, inde v interieri s
rúškom (okrem detí s
autizmom a ďalšou
pervazívnou vývinovou
poruchou).

V prípade, že všetky
potvrdené ochorenia detí
Povinnosť nosiť rúško (štít)
počas vych.- vzdel. procesu. a pracovníkov sú z jednej
Podľa možností stravovanie po
triedy, domáca izolácia
Mimo VVP podľa opatrenia
Zabezpečiť podľa
triedach, nepremiešavanie tried v
tejto triedy a príslušných
ÚVZ SR
svojich možností čo
jedálni. Ak je možné, stravovanie v
pracovníkov. V prípade
najväčšie vzdialenosti
triede. Nepremiešavanie so
ochorenia detí z viacerých
medzi
lôžkami.
stravníkmi
(z prostredia mimo
Podľa opatrenia ÚVZ SR.
tried, MŠ postupuje podľa
špeciálnej materskej školy).
pokynov RÚVZ, ktoré
zváži uzatvorenie celej
Dieťa sa odovzdá pri vstupe do triedy minimalizovať čas zdržania v špeciálnej materskej
MŠ.

Povinný ranný filter
s povinným
meraním teploty.

škole. Rodič má po celý čas v MŠ rúško.

ŠMŠ/Zriaďovateľ

Zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie,
minimalizovať zhromažďovanie osôb pred MŠ.

