Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie

Usmernenie riaditeľky SOŠ technická, Tlmače

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ Slovenskej republiky zo dňa 28.1.2020 číslo: 2020/9906:1A100 a v súvislosti so situáciou týkajúcou sa respiračného ochorenia vyvolaného novým
koronavírusom COVID-19, vydáva nasledovné usmernenie platné pre všetkých zamestnancov
a žiakov Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch (platí aj pre ŠJ a ŠI):
1.

V prípade, že zamestnanci a žiaci SOŠ technickej v Tlmačoch, boli a vrátili sa v najbližšom
období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia v najbližších 14 dňoch od
návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
2. Všetkým zamestnancom a žiakom odporúča dodržiavať všeobecné preventívne
ochranné opatrenia:
a. pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu 20 sekúnd, alebo použiť
dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. nedotýkať sa očí, nosa a úst
neumytými rukami,
b. pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorázovou vreckovkou a následne ju zahodiť
do koša,
c. vyvarovať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích
ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ,
bolesť hrdla a dýchavičnosť.
3. Pri vstupe do školy, môžu byť žiaci podrobení preventívnym opatreniam, ktoré majú
zabrániť pohybu žiaka so zvýšenou teplotou v kolektíve. Pokiaľ žiak v triede javí
príznaky virózy, povinnosťou triedneho učiteľa je upovedomiť zákonného zástupcu
žiaka a dohodnúť s ním postup v zmysle odporúčaní.
4. V prípade, že žiak alebo jeho príbuzný s ktorým bol v osobnom styku, bol alebo sa
vrátil v najbližšom období z oblastí s potvrdením výskytu koronavírusu, musí svoj
zdravotný stav kontrolovať.
5. Apelujme na zákonných zástupcov žiakov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi
ochorenia.
6. Riaditeľka školy až do odvolania dôrazne neodporúča organizovanie akýkoľvek
výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným koronavírusom.

V Tlmačoch, 02.03.2020

Na vedomie: všetky útvary školy

Ing. Jana Mrázová
riaditeľka SOŠt, Tlmače

