Příloha č. 2 Školního řádu Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Hygienická pravidla vzhledem ke COVID-19
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
•
•
•
•
•
•
•

Žáci a zaměstnanci školy se vždy řídí aktuálně platnými pokyny MZČR.
Žákům, kteří vykazují známky akutního onemocnění, není vstup do budovy školy povolen.
Povinností každého žáka je v co nejkratším čase po příchodu do budovy si důkladně umýt ruce teplou
vodou a mýdlem, popřípadě provést dezinfekci rukou, a následně hygienu rukou dodržovat po celou dobu
svého pobytu ve škole.
K osoušení rukou žáci používají papírové ručníky na jedno použití.
Při příchodu do školy a odchodu z ní se žáci zbytečně nezdržují v prostorách šaten.
Žáci minimalizují kontakt s žáky jiných tříd o přestávkách, je-li to možné, zdržují se převážně v přidělené
třídě. Na oběd chodí pouze ve vymezeném čase a v jídelně školy dodržují zasedací pořádek.
Pokud v průběhu vyučování žák začne pociťovat příznaky akutního onemocnění, neprodleně informuje
nejbližšího pedagogického pracovníka, který jej odvede do izolační místnosti.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
•
•
•
•

Škola je povinna zajistit oddělení žáků, kteří vykazují příznaky akutního onemocnění, od ostatních žáků.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, avšak při
jejich zjištění škola neprodleně poskytne ochranné pomůcky.
Nezletilého žáka, který vykazuje příznaky akutního onemocnění, umístí škola do izolační místnosti,
oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci nezletilého žáka a informuje jej o nutnosti bezodkladného
převzetí žáka a povinnosti kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Zletilý žák, u kterého se projevují příznaky akutního onemocnění, opustí v nejkratším možném čase
budovu školy a kontaktuje svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
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