Pravidla chování v souvislosti
s COVID-19
Při vstupu do budovy školy provede každá osoba dezinfekci rukou (stojan
s dezinfekčním prostředkem je umístěn za vstupními dveřmi).
Následně všichni dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu
ve škole.
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných
prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření
Ministerstva zdravotnictví.
Do budovy školy je zakázán vstup osob, které vykazují příznaky infekčního
onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).
Pověřený zaměstnanec školy je oprávněn při podezření na onemocnění
změřit osobě tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem.
Ve dnech 01., 06. a 09. září 2021 se provádí screeningové testování žáků,
pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Pro žáky se použijí
neinvazivní antigenní testy pro samoodběr. Testování nepodstupují osoby,
u kterých uplynulo 14 dní od plně dokončeného očkování, dále osoby, které
prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu uplynulo
méně než 180 dní (toto prokáží příslušným dokladem). Netestují se také ti,
kteří předloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
(antigenní test ne starší 72 hodin a PCR test ne starší 7 dnů).
Ten, kdo nepředloží výše uvedený doklad a odmítne se testovat,
je povinen nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranný prostředek
k zakrytí úst a nosu.
Konfirmace a návrat:
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně
testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl
pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen
telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat
o pozitivním testu praktického lékaře a ten je povinen rozhodnout
o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď
po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení
povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař.
Žáku, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení
PCR testu) v jedné třídě nebo skupině se žákem nebo pedagogickým
pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní
přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka
s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V praxi se bude
jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože
u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci
byli v předcházejících 2 dnech. Toto ustanovení se netýká řádně
očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v
ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně
testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané
škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny
dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez
dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně
testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen
okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního
RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské
hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam
žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem,
který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným
opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy,
přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
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