
 Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace 
             sídlo ředitelství: Pražská 767 

          393 01  Pelhřimov 

            IČO: 70992681 

Tel.: 565 324 555, e-mail: msprazska@mupe.cz 

 

 

Preventivní opatření v MŠ při zvýšeném riziku 

šíření infekčních a virových onemocnění. 
(konzultováno s vedoucí epidemiologického oddělení KHS) 

 

Na všech pracovištích mateřské školy jsou dodržována předepsaná hygienická pravidla, která 

jsou podrobně popsána v Provozním řádu. 

 3x denně se vytírají prostory školy dezinfekčním roztokem 

  Dezinfikuje se sanita, kliky u dveří, hračky a pomůcky…  

 Ložní prádlo a ručníky se mění dle provozního řádu nebo dle potřeby 

 Děti jsou neustále vedeny k osobní hygieně při umývání rukou, smrkání, kýchání 

(používání papírových a dezinfekčních ubrousků), zaměstnanci jim jdou příkladem 

 Děti tráví dostatek času venku 

 Prostory tříd jsou pravidelně a dostatečně dlouho větrány 

 

Zároveň apelujeme na rodiče dětí, aby byli ohleduplní a do kolektivu mateřské školy přiváděli 

děti zdravé a po návratu z dovolené z oblastí, kde se infekční a virová onemocnění vyskytla, 

aby zvážili, zda nechají pro jistotu dítě 14 dnů doma, nebo zkontaktují příslušné pracoviště 

KHS, či svého pediatra. 

 

Odborné stanovisko týkající se dětí vracejících se z pobytu v Itálii z oblastí, kde je prokázáno 

šíření koronavirové infekce Covid-19. Postiženými oblastmi Itálie jsou k datu 24. 2. 2020 tyto 

obce: Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, 

Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia a San Fiorano, město Miláno a jeho okolí, 

Benátsko, Piemont (město Turín a okolí) a Emilia Romagna (město Bologna a okolí).  

 

Děti se 14 dní po návratu z postižené oblasti, což je maximální inkubační doba onemocnění, 

nebudou účastnit výuky ve školce. Nebudou docházet ani do společných prostor školky. 

Omezí kontakt s ostatními na nezbytné minimum. Rodiče budou sledovat jejich zdravotní stav 

a v případě změny budou kontaktovat dětského lékaře či Krajskou hygienickou stanici.  

 

Požadavky: zajištění možnosti dezinfekce rukou prostředky s virucidním účinkem, vybavení 

sociálního zařízení jednorázovými papírovými ručníky, zajištění úklidu a dezinfekce 

dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem všech společných prostor včetně 

sociálního zařízení, zajištění denního odstraňování odpadu.  

 

V případě návratu dětí z jiných oblastí Itálie není nutné jejich pohyb nijak omezovat. Je 

vhodné dodržovat obecná opatření jako u jiných virových infekcí. V případě, pokud se objeví 

příznaky respiračního onemocnění, omezit kontakty s ostatními lidmi, tak aby se zabránilo 

dalšímu šíření onemocnění, často si mýt ruce, pokud není k dispozici mýdlo, používat 

alkoholové dezinfekční prostředky, při kašli a kýchání je vhodné si zakrývat nos a ústa 

kapesníkem a kontaktovat dětského lékaře či Krajskou hygienickou stanici. 

Výše uvedené oblasti se budou pravděpodobně v čase měnit. 

 

Děkujeme 

 

Mgr. Věra Harudová 


