OZNAM !
Vážení rodičia ,
na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 200/2021
Vám oznamujem, že vstup do priestorov materskej školy
je od 3.5. 2021,na základe ČESTNÉHO VYHLÁSENIA
O BEZINFEKČNOSTI ( nie je potrebný test), ktorý vyplní
zákonný zástupca pri prvom nástupe a potom vždy, keď
dieťa chýba v MŠ viac ako 3 dni (vrátane víkendov
a sviatkov).
Žiadam
Vás
o dôsledný
prístup
a zodpovednosť pri podpisovaní čestných vyhlásení! (text ČV
je priložený za oznamom)

Ďalej Vás žiadame, aby ste dôsledne dodržiavali všetky
platné predpisy:
- Respirátor + dezinfekcia rúk + odstup,
- v šatni, prietoroch školy a exteriéru, sa zdržujte len
minimálny čas, ktorý je potrebný na odovzdanie,
prípadne prebratie dieťaťa,
- prevádzka MŠ zatiaľ zostáva v režime-6:30h. – 16:00
h.
- nachádzame sa v II. stupni ostražitosti, preto Vás
vyzývam , aby sme nepoľavili a nepodcenili situáciu, a
tak spoločne a zodpovedne naďalej chránili deti, Vás
aj našich zamestnancov !
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ

VYHLÁSENIE

ZÁKONNÉHO

ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI

Vyhlasujem, že dieťa/žiak (meno priezvisko) ........................................................,
bytom ............................................................................................., neprejavuje
príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom,
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený)
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ,
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne,
novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.
Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému
dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný
dozor alebo lekársky dohľad).
Ďalej mi nie je známe, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné
osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní v
úzkom kontakte1 s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID19.2
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia,
najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1
písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V ................................. dňa ...................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

1

úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie
(zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia
odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).
2
pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia
svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.

