PROVOZ V ZUŠ TŘEBÍČ S OHLEDEM NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Pokyny pro žáky, studenty a zákonné zástupce
Preventivní opatření:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budov školy
Dodržování zásad osobní hygieny, časté a důkladné mytí rukou, především po vstupu
do budovy (učebny), kýchání a kašlání do jednorázového kapesníku
Dodržování hygienických pravidel v učebně dle pokynů pedagoga
Omezení úzkého kontaktu s ostatními
Pobyt žáků a studentů v budovách školy jen po nezbytně nutnou dobu výuky
Pohyb zákonných zástupců v budovách školy pouze v případě doprovodu dítěte do
výuky – v měsíci září
Od měsíce října je možný doprovod dítěte pouze k hlavnímu vchodu do budovy školy
(ZUŠ Fórum – vestibul budovy, ZUŠ Soukopova ul. – před hlavní vstup)
Vstup doprovázejících osob do budovy školy od měsíce října nebude umožněn
Zákaz vstupu do budov školy osobám s příznaky infekčního onemocnění
V případě opakovaných viróz nebo alergických projevů u žáka požadujeme o této
skutečnosti potvrzení od lékaře (předat vyučujícímu)
Při organizaci kulturních akcí škola zohlední aktuální situaci a stanoví podmínky konání
akce

Při podezření na možné příznaky COVID-19:
•
•

•

Žáci a studenti jsou povinni hlásit vyučujícímu (lektorovi) jakoukoliv změnu zdravotního
stavu (příznaky infekce dýchacích cest, teplota, nevolnost, kašel)
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků onemocnění COVID-19, bude umístěn
do vyčleněné místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, který si žáka co
nejdříve vyzvedne. Zákonný zástupce následně musí kontaktovat lékaře žáka, který
rozhodne o dalším postupu
V případě výskytu onemocnění COVID škola konzultuje další postup s příslušnou
hygienickou stanicí

V zájmu zdraví nás všech a zachování výuky v ZUŠ v plném rozsahu vás žádáme o dodržování
výše uvedených pravidel.
Stanovená pravidla provozu školy se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci. Sledujte,
proto prosím, webové stránky školy www.zus-trebic.cz a informační systém iZUŠ.

