Doporučení k předcházení šíření přenosných onemocnění ve školách a školských
zřízeních v období se zvýšeným výskytem onemocnění dýchacích cest/taktéž k prevenci
šíření onemocnění způsobených novým koronavirem
Škola, školské zařízení
 Zajistit neustálý kontakt s rodiči, přimět rodiče neposílat děti s příznaky onemocnění
(horečka, kašel, rýma) do školy
 Omezit kolektivní akce
 Omezit nebo odložit pobytové akce – lyžařské kurzy, školy v přírodě apod.
 Nezařazovat aktivity fyzicky náročné – sportovní utkání, klasifikaci fyzicky náročných
úkonů v rámci tělesné výchovy, plavecký výcvik apod.
 U umyvadel zajistit vždy prostředek na mytí rukou v dávkovači, případně desinfekční
prostředek s virucidním účinkem, zajistit jednorázové osušení rukou (vše i u umyvadel
i ve třídách! Ve třídách zrušit textilní ručníky). Pokud zrovna nejsou k dispozici
desinfekční prostředky, pak připomenout a dohlížet alespoň na důkladné umytí rukou.
 Pokud se u dítěte/žáka při pobytu ve škole/školském zařízení vyskytnou příznaky
akutního onemocnění, zajistit jeho izolaci od ostatních za dohledu způsobilé fyzické
osoby do doby předání zákonným zástupcům
 Nespojovat třídy v mateřských školách
 Zajistit zvýšený úklid všech prostor s desinfekcí hygienických zařízení a míst, kde se
předpokládá dotyk rukou: klik, zábradlí, hraček, pomůcek…
 Zajistit odpovídající důkladné větrání všech prostor, zejména pobytových místností
 Ve školních družinách, mateřských školách a v ubytovacích zařízeních zajistit průběžné
čištění textilních součástí vybavení a odpovídající praní prádla
 Jakékoliv nestandartní situace konzultovat s místně příslušnou KHS
 Průběžně sledovat informace na webu místně příslušné KHS, MZ ČR nebo SZÚ
(www.khsolc.cz, www.mzcr.cz, www.szu.cz)
Žáci, děti
 Připomínat zásady obecné osobní hygieny – u mladších žáků a dětí MŠ připomínat i
kontrolovat důkladné mytí rukou před jídlem, po použití WC
 Připomínat omezení blízkých osobních kontaktů, nebo zbytečného dotýkání obličeje
rukama
 Neukusovat vzájemně ze svačin, nepít společně z lahví a hrnků, nepůjčovat si mobilní
telefony, nepůjčovat si dechové hudební nástroje popř. jiné pomůcky používané ústy
(výtvarná výchova)
 Při kašli a kýchání používat k zakrytí úst hygienický kapesník (pokud není k dispozici
třeba rukáv, šátek), ne ruce!
Pracovníci škol – obdobně dodržovat ve zvýšené míře zásady osobní hygieny, v případě
akutních příznaků onemocnění kontaktovat registrujícího lékaře
Mateřské školy:
 Snažit se důkladně provádět ranní filtr při příchodu dětí, při příznacích akutních
příznaků onemocnění přimět rodiče neponechat dítě v MŠ







Na hygienických zařízeních pro děti zvolit jednorázové osušení rukou, pokud jsou
používány dětské textilní ručníky, zajistit důsledně aby se nedotýkaly navzájem a děti si je
nezaměňovaly
Pokud je zařazeno mytí zubů, zamezit vzájemnému použití zubních kartáčků nebo jejich
dotýkání při uložení, nepoužívat společnou zubní pastu
Při organizovaných činnostech omezit blízký osobní kontakt mezi dětmi
Zajistit mezery mezi lůžky alespoň 40 cm
Zajistit mytí a desinfekci všech hraček a předmětů, u kterých je předpoklad, že by je děti
vkládaly do úst
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