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OPATŘENÍ K TESTOVÁNÍ COVID 19 AG
A PREZENČNÍ VÝUCE ŽÁKŮ
s platností od 12.4.2021

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 353 z 6.4.2021 a jeho přílohami pokračuje ve škole při
DPN prezenční výuka všech žáků, od 12.4. včetně žáků bez hospitalizace.
Opatření:
1) Ochrana dýchacích cest: Žáci docházející z domova mají povinnost po dobu přítomnosti
ve škole a v budově polikliniky mít dýchací cesty patřičně chráněny zdravotnickou
rouškou nebo dětským respirátorem. Žáci hospitalizovaní nemají tuto povinnost
vzhledem ke skutečnosti, že na oddělení nemocnice jsou v dlouhodobém úzkém
vzájemném kontaktu.
Učitelé mají povinnost nosit respirátory FFP2 po celou dobu výuky ve třídách, na
chodbách a v ostatních společných prostorách i po skončení výuky.
2) Do školy bude umožněn přístup pouze žákům, kteří nebudou mít žádné příznaky
respiračního onemocnění či jiného infekčního onemocnění. Žádáme personál DPN o
součinnost.
Pokud bude žák při výuce opakovaně kašlat, kýchat nebo bude jevit jiné známky
onemocnění, např. zvýšená teplota, budeme kontaktovat oddělení a po domluvě bude
žák z výuky odveden.
3) Testování žáků a zaměstnanců:
Termíny testování – 2x týdně (pondělí a čtvrtek v 9:00 hod., případně následně hned po
příchodu žáka)
Typ testů – Lepu Medical, samoodběr
Zaměstnanci – k testování se dostaví ihned po příchodu do práce do testovací místnosti
(sportovní místnost) a podle pokynů ředitelky školy provedou odběr a následné kroky.
Žáci - po příchodu do školy se žáci rozmístí k testování podle pokynů vyučujících, ve
spolupráci s učitelem provedou dezinfekci rukou.
Dále přesně postupují v souladu s pokyny učitele, který dohlíží na testování. Po
samoodběru vzorku si dezinfikují ruce, podle konkrétní domluvy s oddělením DPN
vyčkají ve třídě na výsledek testu, nebo se v doprovodu personálu DPN vrátí na oddělení
k dokončení ranních vizit.
Žáci dodržují zvýšenou hygienu během odběru a při manipulaci se vzorky, důsledně
respektují pokyny učitelů.
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