Vážení rodiče, zákonní zástupci,
vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci nejen v našem kraji, ale zejména v našem
městě považujeme za důležité upozornit Vás na následující skutečnosti:
a) Pokud má dítě příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění (teplota, kašel, rýma,
dušnost), zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a dítě do školy nepošle.
b) Zákonný zástupce je povinen neprodleně oznámit škole, pokud je jeho dítě pozitivně
testované na covid 19. Dál se zákonný zástupce řídí pokyny hygienické stanice a
ošetřujícího dětského lékaře.
c) Je-li zákonný zástupce kontaktován krajskou hygienickou stanicí z důvodu kontaktu
svého dítěte s pozitivní osobou, řídí se pokyny krajské hygienické stanice a
ošetřujícího dětského lékaře ( pouze v jeho pravomoci je ukončení nařízené
karantény).
d) Krajská hygienická stanice nařídí osobám, které měly kontakt s pozitivní osobou, test
na covid 19. V zájmu zachování bezpečnosti pro vaše děti, vaši rodinu i pracovníky
školy je důležité, aby zákonný zástupce nechal své dítě v případě možné nákazy
testovat na covid 19. Karanténa trvá 10 dní ode dne styku s nakaženou osobou,
pokud test na covid 19 vyhodnocený během této karantény vyšel negativně.
V případě pozitivního testu rozhodne o dalším postupu a zejména návratu dítěte do
školy ošetřující lékař. Na ošetřujícího lékaře se obraťte i v případě, kdy s testováním
svého dítěte nesouhlasíte. V tomto případě trvá karanténa 14 dní. Mějte na zřeteli, že
i dítě nevykazující příznaky nákazy může být pro své okolí nebezpečné.
Škola v této nelehké situaci dbá striktně pokynů Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky, tudíž není v její pravomoci nařizovat karanténu a jakkoliv řešit
záležitosti spadající do gesce ministerstva zdravotnictví. Přesto Vás chceme upozornit, že
nám současná situace není lhostejná, proto chceme být krajské hygienické stanici
nápomocni při řešení problémů týkajících se pandemie. Prosíme vás tímto o součinnost,
jinak zřejmě nebude možné situaci pokojně zvládnout.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech 608 202 306,
353 825 581, 730 144 486.
Děkujeme za spolupráci.

