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INFORMACE RODIČŮM

Systém Coronasemafor v dolnorakouských mateřských školách

Vážení rodiče,
v souvislosti s počínajícím školním rokem se nám nabízí dvě zásadní
myšlenky:chtěli bychom Vám a Vašim dětem jako rodině nabídnout
co nejvíc „normality“ v průběhu celého školního roku a současně
zajistit zdraví všech dětí a dospělých v dolnorakouských mateřských
školách prostřednictvím regionálně přizpůsobených preventivních opatření proti onemocnění COVID.
Za tímto účelem byla vyvinuta koncepce opatření pro národní mateřské školy s využitím Corona-semafor systému spolkového ministerstva školství,vědy a výzkumu.Toto znamená,že hygienická opatření ve Vaší mateřské škole se odvíjí podle stupně rizika infekce
ve Vašem okresu.
O aktuálních preventivních opatřeních budete ve Vaší školce pravidelně informováni různou formou:vývěskami na tabuli,mailem,ústně
personálem MŠ,členy rodičovské rady,formou sdělení rodiče-školkamessenger „KidsFox“.
Na následujících stránkách se dozvíte důležité informace o systému
Corona-semafor v dolnorakouských mateřských školách.Pokud neobdržíte žádné jiné informace nebo sdělení,máte na semaforu
ZELENOU a můžete v září odstartovat Váš nový školní rok.
Přeji Vašemu dítěti úspěšný start a mnoho radosti při společných
hrátkách a zábavy při učení v mateřské škole.

Johanna Mikl-Leitner
Zemská hejtmanka

Christiane Teschl-Hofmeister
Zemská radní

Pokud se na semaforu zobrazuje
ZELENÁ,je v mateřské nškole opět
zaveden je v mateřské škole opět
zaveden standartní provoz za
běžných preven
tivních hygienických podmínek.

NORMÁLNÍ PROVOZ
ZA BĚŽNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ

Co konkrétního to znamená v souvislosti s
příchodem a odchodem dítěte ze školky?
•

Rodiče,popř. zákonný zástupce,mohou své dítě v
budově mateřské školy při příchodu a odchodu
doprovázet.

•

Nadále „dodržovat předepsaný odstup“,vyhýbat se
shlukování a vytváření skupinek osob, v prostoráchJaká další opatření jsou platná v průběhu
vchodu do budovy, šaten a chodeb respektovat běžného provozu v mateřské škole?
zavedený systém.
• Děti budou vyzývány k pravidelnému důkladnému
Pro dospělé platí povinnost dezinfekce rukou při
mytí rukou.
vstupu do budovy školky.
• Bude se dbát na pravidelné větrání.
Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce.
• Nádobí,ručníky,sklenice na pití,dudlíky atd. nebudou děti mezi sebou sdílet.

•
•

Do které třídy bude moje dítě umístěno?

•

Prozatimní odklad čištění zubů.

•

O děti bude nadále pečováno v jejich kmenové
třídě,do které byly původně zařazeny.

•

•

Znovuzavedení aktivit mimo vymezený prostor.

Pravidelné otírání a očista povrchů,jako např. Kliky
nebo madla u dveří,předměty na hraní a k
vyrábění.

Jak bude probíhat navykací fáze u nových dětí? •
•

Dítě smí v období navykání doprovázet jedna osoba.

•

Tato osoba smí po domluvě s personálem MŠ a
jeho svolením pobývat s dítětem v jeho třídě.

Co možná nejvíc aktivit se bude odbývat ve venkovních prostorách.Žádáme Vás proto o vhodné
oblečení pro Vaše dítě.

Budou se znovu konat rodičovské schůzky a oslavy?
Při dodržování následných preventivních opatření se
rodičovské schůzky,oslavy a shromáždění mohou konat,a to i v uzavřených prostorách:předepsaný odstup
mezi osobami,které spolu nežijí ve společné
domácnosti,fixní místo k sezení,seznam zúčastněných
(jméno,telefonní číslo).

Budou znovu probíhat plánované pohovory?
•

při dodržení hygienických opatření (odstup,dezinfekce rukou při vstupu do budovy,pravidelné
větrání) budou tyto pohovory umožněny.

Pokud se na semaforu zobrazuje ŽLUTÁ,
probíhá v mateřské škole normální
provoz za zvýšených hygienických
podmínek.

NORMÁLNÍ PROVOZ
ZA ZPŘÍSNĚNÝCH HYGIENICKÝCH
PŘEDPISŮ

Jaká další preventivní opatření platí v případě
ŽLUTÉ barvy na semaforu?
Povinnost nošení ochrany úst a nosu pro dospělé
•

•

•

Pro rodiče i ostatní návštěvníky mateřské školy
platí povinnost nosit ve všech uzavřených
prostorách roušku (při příchodu a odchodu,v
případě domluveného pohovoru).
Personál mateřské školy je povinnen nosit roušku Rodičovské schůzky,oslavy a shromáždění
ve společných prostorách (chodby,kuchyňka,scho- • V uzavřených prostorách s rouškou,pokud
diště atd.).Při kontaktu s dětmi povinnost nosit
nesedíte na sedadle a není nebo z určitých důvodů
roušku neplatí.
nemůže být dodržen předepsaný odstup.
Děti mateřské školy jsou z povinnosti nosit roušku • Pokud je to organizačně možné a současně splňuje
vyňaty.
pedagogický záměr,uskuteční se plánováné akce
nebo oslavy na otevřené venkovní ploše.

Zabránit přecházení ze tříd
•

O děti bude nadále pečováno v jejich kmenových
třídách,meziskupinové aktivity v uzavřených
prostorách budou prováděny jen v případech,kdy
to bude z organizačního nebo pedagogického
důvodu nutné (vzdělávání dětí v předškolním
roce,rozvíjení řeči,shromažďování dětí v ranních
hodinách a v odpoledním čase).

Zpěv,pohyb
Rovněž společné zpívání bude upřednostňováno ve
venkovních prostorách.
•

V uzavřeném prostoru se bude zpívat v menších
skupinkách a s dodržením odstupu mezi dětmi.

•

Bude preferován pohyb venku.

Během doby,kdy se na semaforu objeví
ORANŽOVÁ,bude v mateřské škole
platit režim za zvýšených ochranných
opatření.

Jaká ochranná opatření budou v případě

PROVOZ ZA
ZPŘÍSNĚNÝCH
OCHRANNÝCH
OPATŘENÍ

oranžové barvy na semaforu provozována?
Příchod a odchod dítěte z mateřské školy
•
•

Dítě převezme u vchodu do budovy člen personálu mateřské školy.
Vstup rodičů,popř. jiných osob do uzavřených
prostor budovy bude povolen výjimečně (např.v
období navykání dítěte),a to pouze s výslovným
souhlasem personálu MŠ.
Pohovory

Práce v malých skupinkách
•

•
Budou probíhat podle možností telefonicky,digitálně nebo virtuální formou (např. „Kids-Fox“).

Podle možnosti bude o děti pečováno v malých
skupinkách,mimotřídní aktivity se dočasně nebu- Rodičovské schůzky,oslavy a shromáždění
dou uskutečňovat.
•
Budou odloženy na neurčito nebo zrušeny.
Zpěv,pohyb
•

Sportovní a pohybové aktivity,stejně jako zpěv,podněcují ke zrychlenému dýchání,proto se tyto činnosti omezí na venkovní prostory.

ČERVENÁ na semaforu značí omezený
provoz se zvýšenými ochrannými
opatřeními.

OMEZENÝ PROVOZ
ZA ZVÝŠENÝCH
OCHRANNÝCH
OPATŘENÍ

Jaká preventivní ochranná opatření představu-je
ČERVENÁ na semaforu?
„Omezený provoz“
•
•

•

Docházka do mateřské školy je zaručena pro
děti,které si jejich rodiče,popř. zákonní
zástupci, nemohou ponechat v domácí péči.
tyto děti bude postaráno bez ohledu na charakter pracovní činnosti rodičů nebo
zákonných zástupců,neřeší se,jestli mají
možnost pracovat formou Home-Office.Nevyžadují se ani žádná potvrzení (např. od
zaměstnavatele).
Možnost docházet do mateřské školy platí i
pro děti s potřebou zvýšeného dohledu.

Práce v malých skupinách
•

Děti budou shromažďovány v co nejmenších
skupinkách.

Povinná docházka pro děti předškolního věku
•
•

Absence dítěte v mateřské škole je v tomto
případě tolerována.

Co dělat při objevení příznaků
onemocnění?
•

K ochraně všech dětí a dospělých v rodinách i
mateřských školách je zásadní citlivé
nakládání se symptomy onemocnění.Při
důvodném po-dezření je důležité objasnění
případu lékařem,které přináší jistotu všem.

•

Pokud Vaše dítě vykazuje během pobytu v mateřské škole příznaky jako je zvýšená teplota (přes
37,9°C),zkrácený dech,polykací potíže,bolesti
břicha nebo žaludku,budete o této situaci neprodleně informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte a
návštěvě lékaře,která objasní příčinu.Do doby
Vašeho příchodu bude dítě izolováno v místnosti,kde o ně bude postaráno v souladu s hygienickými nařízeními a pravidlem o dodržování
předepsaného odstupu.Souběžně bude vyrozuměno také příslušné zdravotní zařízení.

•
•

Co děti potřebují?
•

Vyprávějte si s Vaším dítětem,jak se mělo ve
školce.Předejte mu vhodnou formou informace o
připravovaných změnách,o kterých jste se ve
školce dozvěděli.
• Naslouchejte mu a poznáte,jaké myšlenky,otázky
Pokud některý z vyjmenovaných příznaků zpozorunebo starosti ho zaměstnávají.Zkuste mu na jeho
jete u Vás doma,žádáme Vás o lékařské objasnění
otázky srozumitelným způsobem pravdivě odsituace,dříve než dítě opět přivedete do školky.
povídat.
Se svými případnými dotazy či problémy se obraťte na
tým mateřské školy.

S Vaší podporou se můžeme společně postarat o to,aby všichni zůstali zdraví a děti v mateřských školách si mohly hrát a učit se za co
nejnormálnějších podmínek..
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