Hradec Králové 7. března 2020
Vážení rodiče, studentky a studenti,
vzhledem k vývoji epidemie onemocnění COVID-19 a vašim dotazům, podáváme tyto informace.
Od pondělí 9. března bude probíhat výuka dle plánu, pokud nebude nadřízenými orgány rozhodnuto jinak.
Provoz školy může být omezen, nebo přerušen, z důvodů preventivních protiepidemických opatření na
základě opatření přijatém MZ, nebo KHS.
Nadto má MŠMT možnost upravit organizaci školního roku v případech hodných zvláštního zřetele.
Pokud by taková situace nastala, budete o tom informováni. Karanténu může nařídit KHS, nebo ošetřující
lékař.
V případě podezření na riziko nákazy ve škole bychom kontaktovali KHS a po dohodě s ní bychom řešili
případné omezení výuky.
V případě výskytu onemocnění ve škole jsme podle zákona o ochraně veřejného zdraví povinni zajistit
oddělení žáka vykazujícího známky akutního onemocnění od ostatních žáků, kontaktovat KHS, případně
lékařskou pohotovost.
Na našich webových stránkách vás informujeme o tom:
- jak si správně mýt ruce
- jak se chovat v případě návratu z ciziny
- jak snížit riziko nakažení koronavirem
Žádáme vás, abyste nechali své děti doma:
1. pokud mají teplotu, kašel a potíže s dýcháním (telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře)
2. pokud mají příznaky i mírných respiračních potíží
3. pokud jste se vrátili z virem postižených oblastí
Mimořádné karanténní opatření:
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo
Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádné opatření.
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí
z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu
do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,
svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli
poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, kteří následně rozhodnou o
karanténě. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná a musíme přijmout opatření
zamezující vstupu těchto osob do zařízení a provozoven, tedy i do školy.

Vzhledem k jarním prázdninám všem, kteří přicestovali i z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění
vyvolaných novým koronavirem, doporučujeme nejúčinnější prevenci, kterou je v tomto případě
dvoutýdenní domácí izolace. U těchto osob je nezbytné dodržovat doporučení a postup zveřejněný
na webových stránkách KHS www.khshk.cz.
Necháte-li své děti doma z některého z výše uvedených důvodů, nahlaste prosím tuto skutečnost telefonicky paní Mgr. Procházkové, která řeší absence žáků ve škole.
V rámci obecných preventivních opatření, pro minimalizaci možnosti nákazy, doporučujeme:
- vyhněte se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky infekčního onemocnění (kašlou,
smrkají, kýchají)
- omezte akce, kde se v uzavřených prostorách schází více lidí
- dodržujte zvýšenou a důslednou osobní hygienu, dodržujte základní hygienická pravidla po použití
toalety a zejména správnou hygienu rukou správnou technikou s následným hygienickým osoušením
rukou, za použití dezinfekčních prostředků a to zejména před konzumací potravin
- pokud možno nikam necestujte
Dále vás informujeme o tom, že:
- třídní učitelé budou žáky své třídy v pondělí 9. 3. 2020 informovat o všech přijatých opatřeních
- od pondělí 9. 3. 2020 budou mít žáci ve všech třídách k dispozici dezinfekci k hygieně rukou
- do odvolání nebudeme organizovat žádné hromadné školní akce: exkurze, výlety, školení, atd.
(S výjimkou již dlouho plánované návštěvy Vazební věznice v Hradci Králové ve středu 11. 3. 2020 pro
třídu 4. A v rámci výuky Právo. Akce není vázána na hromadnou dopravu a styk s ostatními osobami je
minimální.)
Aktuální informace a doporučení získáte na stránkách Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.cz. Na
titulní straně se nacházejí veškeré aktuální informace o koronaviru COVID-19. Tyto informace jsou
průběžně ministerstvem aktualizovány. Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí
– www.mzv.cz a na webových stránkách KHS www.khshk.cz.
Děkujeme za spolupráci.
PaedDr. Petr Hájek
ředitel školy

