Zákonný zástupca:
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky
základnej školy do konca školského roku 2019/2020.


Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení
dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni čestné prehlásenie o
tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenie.

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy
vylúčené.
 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a
pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy
nepohybujú.
 Žiadame o minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
V dvojmetrových odstupoch vchádzajte do areálu školy a po uskutočnení všetkých
formalít ( odovzdanie vyhlásenia, a odporúčaný ranný filter, dezinfekcia rúk žiaka )
areál opustite. Bude zabezpečená organizácia pohybu osôb pred vnútornými a
vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. Rešpektujte
jej upozornenia.
 Pred vstupom žiaka do budovy školy bude každodenný ranný zdravotný filter a
dezinfekciu rúk .
 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)
nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.


Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je
nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov,
ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná
škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.



Deti z rizikových rodín môžu nastúpiť do školského zariadenia. Je to na rozhodnutí
rodičov.



Kontakt so školou bude prebiehať telefonicky (vedenie školy, triedna učiteľka).



Ak žiak, ktorý sa prihlásil do školy od 22.06.2020 a nenastúpi, rodič je povinný o tom
informovať triedneho učiteľa do 8.00 hod. v daný deň – telefonicky.

