Základní škola Nižbor, okres Beroun
Školní 25, 267 05 Nižbor
Tel.: 311693265 IČO: 75030047

Do budovy školy od čtvrtka 10. 9. 2020 jen s rouškou na ústech.

Vážení rodiče, milí žáci,
vývoj událostí spojených s pandemií Covid-19 nám opět vrátil roušky do škol.
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 10. 9. 2020 platí dle
vyhlášených opatření MZ povinnost ve společných prostorách školy nosit roušku nebo jiný
prostředek, který brání šíření kapének (např. respirátor, ústenka, šátek, šál). Tato povinnost se
vztahuje na všechny osoby, které se ve společných prostorách pohybují - žáky, zaměstnance,
návštěvníky školy atd.
Celý text mimořádného opatření MZ ČR najdete na stránkách MŠMT ČR.
Nošení roušek platí v době přestávek a přesunů po škole a vztahuje se pouze na společné
prostory - chodby, šatny, toalety, jídelnu (kromě konzumace pokrmů). V učebnách, třídách a
tělocvičně se nošení roušek nevyžaduje, je pouze doporučeno.
Žádáme vás, abyste laskavě vybavili děti potřebnými ochrannými prostředky – každý žák
musí mít s sebou ve škole dvě čisté roušky a podepsaný sáček na uložení použité roušky. Na
každé chodbě je k dispozici odpadkový koš na použité jednorázové roušky.
V této souvislosti si vám dovoluji připomenout, že každé dítě, které vykazuje známky
infekčního onemocnění, patří do domácí péče, nikoliv do školy, a to až do úplného odeznění
příznaků nemoci.
V rámci zvýšených hygienických opatření dbáme ve škole zvýšené hygieny. Při příchodu do
školy dezinfikujeme dětem ruce šetrným dezinfekčním prostředkem COVIDOR. Přesto se
může stát, že se objeví alergická reakce. V tom případě nám prosím zašlete písemné
vyrozumění s upozorněním na tuto skutečnost.
Tato opatření platí do odvolání.
Pro vaši další informovanost sledujte internetové stránky školy www.zsnizbor.cz a kontrolujte
si pravidelně své e-mailové schránky. Elektronická komunikace zůstává hlavním
komunikačním kanálem mezi školou a vámi, rodiči.

Mgr. Ivana Vrbková,
V Nižboru dne 10. září 2020
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