Vážení rodičia,
v súvislosti s aktualizovanými usmerneniami pre školy zo dňa 12.10.2020 Vám posielame
nasledovné informácie.
V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
-

podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ,
infektológom alebo všeobecným lekárom)
ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným
lekárom) predloží rodič pri návrate žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie
o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na
dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
Naďalej zostáva v platnosti:
 Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy
v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)
písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo
Vyhlásenie - je na webovej stránke www.zschlebnice.sk v časti Dokumenty na
stiahnutie.


Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)
z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané
všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení
o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.



V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje rodič triedneho učiteľa alebo
vedenie 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.



Pohyb zákonných zástupcov a cudzích osôb v priestoroch školy sa zakazuje.



ŠKD sa v zmysle usmernenia neodporúča. V našej škole ŠKD naďalej funguje
v 2 oddeleniach. Uvedomujeme si, že pre niektorých z Vás je fungovanie ŠKD
nevyhnutné, preto chceme požiadať tých rodičov, ktorí môžu, aby si vyzdvihli
deti aj skôr. V čase pobytu v ŠKD musia mať žiaci povinne rúška.

Dovoľte, aby som sa poďakovala všetkým rodičom, ktorí preventívne nechali svoje deti doma
z dôvodu, že niekto z ich rodiny prišiel do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Zatiaľ
je škola v prevádzke aj vďaka Vašej opatrnosti.
Zároveň Vás prosíme, aby ste neposielali svoje deti ráno do školy ak majú prejavy kašľa,
nádchy, teploty, .... My ich musíme izolovať a následne Vás volať, aby ste si ich prišli
vyzdvihnúť.

V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.
Za porozumenie ďakujeme.
S pozdravom
Mgr. Monika Oklapková
riaditeľka školy

