rozdělovník: ŠJ, ŠD, ŠK, THP, PED, vedoucí pracovníci

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
A. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy
- dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce
B. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či
nezletilého žáka
- tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
C. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole
- neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k
jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce
dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student
opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
-

-

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Pro potřeby izolace dětí/žáků/zaměstnanců určuje ředitel školy prosklený prostor proti vrátnici v pavilonu
B – šatny.
Odvedení dítěte/žáka s příznaky onemocnění do izolace zajistí vyučující ve spolupráci se sekretářkou
školy. Vyrozumění zákonného zástupce žáka provede telefonicky sekretářka školy a vyhotoví záznam o
telefonním hovoru.
Dohled u prostoru izolace vykonává jakýkoliv pověřený zaměstnanec školy vybavený ochrannými
pomůckami (přednostně služba ve vrátnici).
Pokud nelze telefonicky kontaktovat zákonného zástupce žáka, požádá vyučující s Městskou policií od
dohledání zákonného zástupce žáka. MP Chomutov tel: 474 637 457 , MP Jirkov tel: 474 654 179

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
-

-

-

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.
O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém
rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá
situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění
objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování,
pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především
místní epidemiologickou situaci.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o
případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých
dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele. Informaci předá vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ)
Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude
v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci
přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci
vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě
nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši
60% redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).

V Chomutově 18.08.2020
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