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HYGIENICKO – DEZINFEKČNÍ PLÁN
V souladu s ustanovením Manuálu MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním
roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 účinný od 17. 8. 2020 stanovuji tento Hygienickoepidemiologický plán (dále jen plán).
Plán uvádí základní parametry, ale je nutno se řídit pokyny Manuálem pro konkrétní typ
školy, školského zařízení, hodnocení rizik, který je nedílnou přílohou tohoto plánu.
V případě podezření na výskyt příznaků infekčního onemocnění může být měřena teplota
všem vstupujícím osobám.
S příznaky virového nebo jiného onemocnění může být dítě odmítnuto.
V případě změny legislativy musí být průběžně tento plán aktualizován.

V Mrsklesích dne 31. 8. 2020

ředitelka školy
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ZÁKLADNÍ PŘEHLED - MATEŘSKÉ ŠKOLY
Doprovázející osoba (rodič atd.) se pohybuje v roušce po dobu nezbytně
nutnou (předání, převzetí) v prostorách šaten.
Do mateřské školy je zákaz vnášet jakékoli soukromé hračky, zejména
plyšáky apod.
Děti a pedagogičtí zaměstnanci nemusí používat roušku.
Zaměstnanci stravovacího a úklidového úseku používají roušku a
vyžaduje-li to činnost i jednorázové rukavice.
Větrání
o 1 x za hodinu minimálně po dobu 5 minut, zajistí pedagogický
zaměstnanec.
Mytí rukou
o Po příchodu do třídy použít dezinfekci rukou. Před každým jídlem a
po použití WC důkladné umytí rukou mýdlem z dávkovače a teplou
vodou po dobu 20-30 sekund, případně použít i dezinfekci rukou.
Rouška
o Pro případ podezření na nákazu bude dítě mít k dispozici jednu
roušku v uzavíratelném sáčku.
Před zahájením provozu
o Dezinfekce klik, madel u schodišť (postřik a setření)
o Dezinfekce sociálního zařízení (ruční omytí)
Po ukončení příchodu dětí do MŠ
o Dezinfekce madel, klik a dalších míst s častým dotykem rukou
(otřením)
V průběhu činnosti, kdy jsou na zahradě
o Dezinfekce vnitřních povrchů, klik, vypínačů a dalších míst s častým
dotykem rukou (otřením), povrchy a hračky se vydezinfikují
pomocí parního stroje
Po ukončení provozu
o Dezinfekce madel, klik a dalších míst s častým dotykem rukou,
stolečky, židličky, madla apod. (vytřením, setřením oplach).
Dezinfekce se provádí tekutým mýdlem, virucidní dezinfekcí (ANTI-COVID
a dalšími prostředky určené k těmto činnostem)
Základní parametry
o Pokud škola dováží stravu, před vyjmutím z transportních boxů
tyto otřít a manipulace s pracovními rukavicemi proti teplu,
následně práce již v ochranných rukavicích a roušce.
o Zaměstnanci stravovacího nebo provozní úseku dětem připraví
stravu, příbory, pití v ochranných rukavicích, roušce.
o Není umožněno samoobslužné odebírání jídel (např. polévka)
dětmi.

Na vědomí :
Zákonní zástupci dětí seznámeni na schůzce rodičů dne 17.9.2020 ( viz prezenční listina)

