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Do herny jsou děti přijímány po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Děti s teplotou, respiračními
příznaky a zvracením, pokud je test PCR negativní (při přijetí k hospitalizaci jsou testováni na
Covid-19) mohou do herny až po zaléčení (tj.cca 48 hod.).
Učitelky si ráno při příchodu do budovy dezinfikují ruce a čisté jednorázové roušky si
vyzvedávají na sesterně DO.
Před vstupem do pokojů i do herny si dětí i učitelky dezinfikují ruce, stejně tak při odchodu
z pokoje, herny .
Na oddělení používají děti i učitelky tekutá mýdla a jednorázové papírové ručníky, ruce si myjí
důkladně dle instrukcí umístěných v prostorách oddělení, po celém DO je dostatečné množství
dezinfekčních prostředků.
Učitelky nosí během výchov. vzdělávací práce roušku , děti mít roušku nemusí.
Učitelky se snaží zachovávat odstup od dětí, neinstruují děti z bezprostřední blízkosti.
Učitelky dbají na časté větrání herny, pokoje (pokud zde s dětmi pracují) – minim. 1x za
hodinu cca 5 minut (netýká se oddělení JIP).
Veškerý odpad vzniklý během pobytu v herně je vhazován do uzavíratelného odpadkového
koše.
Úklid oddělení, pokojů dětí a toalet se řídí hygienickými pravidly oddělení nemocnice,
průběžné čištění a dezinfekci povrchů, hraček a pomůcek v herně provádějí učitelky.
Učitelky několikrát denně v herně provádějí i dezinfekci klik u dveří, vypínačů a vodovodní
baterie
Učitelky dbají na zvýšenou hygienu pracovního oděvu.
Učitelky mají k dispozici i ochranné štíty.
Rukavice pro běžnou činnost nejsou nutné, jen např. při dopomoci s osobní hygienou dítěte.
Učitelky plně respektují výše uvedené pokyny, pracují s dětmi se zvýšenou opatrností, při
veškerých příznacích změn aktuálního zdravotního stavu nebo při podezření na změnu
uvědomí neprodleně zdravotnický personál.
Každá učitelka si denně před odchodem do zaměstnání měří tělesnou teplotu, v případě
zvýšené teploty nebo jiných příznaků koronavirové nákazy zůstává doma a neprodleně
informuje vedení školy.
Pokud je poté testována s výsledkem pozitivní na onemocnění Covid-19, informuje rovněž
neprodleně vedení školy.
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Do školy jsou žáci přijímáni po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Děti s teplotou, respiračními
příznaky a zvracením, pokud je test PCR negativní (při přijetí k hospitalizaci jsou testováni na
Covid-19) mohou být vyučovány až po zaléčení.
Vyučující si ráno při příchodu do budovy oddělení dezinfikují ruce a při příchodu na oddělení si
mění roušku. Použitou roušku bezpečně ukládají do uzavíratelného boxu.
Vyučující seznámí žáky s pravidly ochrany zdraví během vyučování a dbá na jejich dodržování.
Před vstupem na oddělení nebo do pacientského pokoje a po jejich opuštění si vyučující
dezinfikuje ruce.
Na odděleních používají žáci i vyučující na toaletách tekutá mýdla a jednorázové papírové
ručníky, ruce si myjí důkladně dle instrukcí umístěných v prostorách oddělení.
Vyučující nosí během vyučování roušku, v případě výuky žáka s respiračním onemocněním, u
kterého je předpoklad, že nedokáže dodržet hygienická pravidla (věk, mentální postižení,
PAS), použije vyučující ochranný štít nebo ochranné brýle.
Žáci mohou být během vyučování bez roušky.
Vyučující se snaží zachovávat odstup min. 1,5 m od žáků, neinstruují žáky z bezprostřední
blízkosti.
Vyučující nemanipulují při vyučování se sešity a učebnicemi žáků, prohlížejí je za asistence
žáků. Pro svou potřebu mají při sobě dezinfekční gel.
Při manipulaci s učebním materiálem žáků mimo vyučování používají vyučující roušky a
ochranné rukavice/dezinfekci na ruce.
Vyučující větrají prostory, kde vyučují, průběžně a před odchodem z prostor, kde vyučování
probíhalo, důkladně minimálně po dobu 5 min (netýká se oddělení JIP).
Veškerý odpad vzniklý během vyučování je vhazován do uzavíratelných odpadkových košů.
Úklid prostor, kde vyučování probíhá, dezinfekce toalet, společných prostor a sborovny se řídí
hygienickými pravidly oddělení nemocnice.
Před použitím klávesnice, počítačové myši nebo tabletu si vyučující dezinfikují ruce. Ruce si
dezinfikují rovněž vždy po použití mobilního telefonu.
Vyučující dbají na zvýšenou hygienu pracovního oděvu.
Vyučující sledují zdravotní stav žáků v průběhu vyučování, v případě jeho zhoršení (kašel,
zvýšená tělesná teplota a další příznaky koronavirového onemocnění) informují neprodleně
zdravotnický personál.
Každý vyučující si denně před odchodem do zaměstnání měří tělesnou teplotu, v případě
zvýšené teploty nebo jiných příznaků koronavirové nákazy zůstává učitel doma a neprodleně
informuje vedení školy.
Pokud je vyučující poté testován s výsledkem pozitivní na onemocnění Covid-19, informuje
rovněž neprodleně vedení školy.
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Do školy jsou přijímáni žáci s doporučením ošetřujícího lékaře. Žáci s teplotou, respiračními
příznaky a zvracením nejsou do prostor školy přijímáni. Po dohodě s ošetřujícím lékařem
mohou být vzděláváni distančně.
Vyučující si ráno při příchodu do školy dezinfikují ruce a mění si roušku hned u vchodu do
budovy oddělení. Použitou roušku bezpečně ukládají do uzavíratelného boxu.
Vyučující seznámí žáky s pravidly ochrany zdraví během vyučování a dbá na jejich dodržování.
Na oddělení i v prostorách školy používají žáci i vyučující na toaletách tekutá mýdla a
jednorázové papírové ručníky, ruce si myjí důkladně dle instrukcí umístěných v umývárnách.
V každé třídě je k dispozici dezinfekční prostředek na ruce, který žáci i vyučující při vstupu do
učebny použijí.
Vyučující nosí ve společných prostorách školy a v učebnách roušky.
Žáci mohou být v prostoru školy bez roušky.
Vyučující nemanipulují při vyučování se sešity a učebnicemi žáků, prohlížejí je za asistence
žáků. Pro svou potřebu mají při sobě dezinfekční gel.
Při manipulaci s učebním materiálem žáků mimo vyučování používají vyučující roušky a
ochranné rukavice/ použijí dezinfekci na ruce.
Během vyučování žáci neopouštějí areál oddělení, pobyt venku je možný pouze na zahradě
oddělení.
Vyučující větrají učebny průběžně a po každé vyučovací hodině důkladně minimálně po dobu
5 min.
Veškerý odpad v učebnách je vhazován do uzavíratelných odpadkových košů.
Úklid učeben, dezinfekce toalet, společných prostor a sboroven se řídí hygienickými pravidly
oddělení nemocnice.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla).
Klávesnice a počítačové myši se dezinfikují vždy při změně uživatele.
Vyučující se snaží zachovávat odstup 1,5 m od žáků, neobsazují první lavici, neinstruují žáky
z bezprostřední blízkosti.
Vyučující sledují zdravotní stav žáků v průběhu vyučování, v případě jeho zhoršení (kašel,
zvýšená tělesná teplota a další příznaky koronavirového onemocnění) informují neprodleně
zdravotnický personál.
Každý vyučující si denně před odchodem do zaměstnání měří tělesnou teplotu, v případě
zvýšené teploty nebo jiných příznaků koronavirové nákazy zůstává vyučující doma a
neprodleně informuje vedení školy.
Pokud je vyučující poté testován s výsledkem pozitivní na onemocnění Covid-19, informuje
rovněž neprodleně vedení školy.

V Liberci, 7.5.2020
Mgr. Petra Ouředníková
ředitelka školy

