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V Rýmařově dne 28. 8. 2020

Hygienická opatření v budovách školy k 1. 9. 2020
Provoz školy a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy, popřípadě po příchodu do třídy si každý
důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou s mýdlem v dávkovači, popřípadě použije
dezinfekci na ruce.
U vstupu do budovy školy a v každé učebně (také jídelně a na domovech mládeže) jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Je zajištěno osoušení rukou ručníky na jedno použití, dále elektrickými osoušeči.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Je zajištěn nový pracovník úklidu, který bude během dopoledne několikrát čistit povrchy a
předmětů, WC, umývárny.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy
nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve
společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.
 Ve školní jídelně se budou střídat třídy dle přesně určeného rozvrhu.
Ve školní jídelně bude organizována obsluha, na stolech nebudou ubrusy.
Bezkontaktní teploměry jsou uloženy ve sborovnách, na vychovatelnách, u vedoucí ŠJ.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti (na každé budově školy stanoveno individuálně) a kontaktovat zákonné
zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v
nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje
škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo
změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav
indisponovaného žáka.
Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné
umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
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