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Príkaz riaditeľa školy č. 07/2020
o prijatí opatrení proti šíreniu vírusových ochorení
s platnosťou od 09.03.2020 do odvolania.
Naše číslo: 420/2020
V Prešove, 07.03.2020

Na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu
nákazy COVID-19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny riaditeľa Evanjelickej spojenej školy, Námestie
legionárov 3, Prešov:
V prípade výskytu koronavírusu ide o nasledujúce prejavy:
 COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:
- od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)
- cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)
- až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou
 Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.
 Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými
chorobami a s oslabenou imunitou.

V podmienkach ESŠ prikazujem:


Žiakom: Ostať doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať
návštevy. Zákonní zástupcovia detí a žiakov, ktorí budú mať vyššie uvedené príznaky, nepošlú deti a žiakov
do školy a budú o tom informovať triednych učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy alebo
emailom. Neúčasť na vyučovaní bude automaticky ospravedlnená.
Zodp.: triedni učitelia



Vyučujúcim: Do elektronickej triednej knihy zadávať učivo prebraté na vyučovacej hodine a zadanú domácu
úlohu tak, aby žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania, mohli pokračovať v domácom vzdelávaní (vrátane
uvedenia učebnice a strán s prebratým učivom a zadanými úlohami).
Zodp.: vyučujúci



Zamestnancom: Počas prvej vyučovacej hodiny každého dňa vizuálne skontrolovať deti a žiakov
a v prípade, že niektorý žiak/dieťa javí niektorý zo znakov vírusového ochorenia (najmä kašeľ, kýchanie,
zvýšená teplota), poslať žiaka na odmeranie teploty (každá zástupkyňa riaditeľa školy bude mať pridelený
teplomer). V prípade zvýšenej teploty, okamžite kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý si príde po žiaka do
školy.
Zodp.: vyučujúci, triedni učitelia a zástupkyne riaditeľa školy



Žiakom a zamestnancom: Dôsledne dodržiavať osobnú hygienu:
 pravidelne si umývať ruky mydlom,
 zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní,
 nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky,
 vreckovku ihneď vyhodiť do odpadovej nádoby.
Zodp.: triedni učitelia (informovanie žiakov)



Upratovačkám a kuchárkam: Dôsledne dbať na čistotu školského prostredia (denne 2x čistiť dotykové
povrchy – najmä kľučky) a obmedziť nosenie náramkov a iných predmetov na rukách
Zodp.: Šimová, vedúca ekonomického úseku
Triedni učitelia (informovanie žiakov)



Žiakom a zamestnancom: Nepoužívať spoločné uteráky vo WC.
Doteraz používané uteráky vo WC odstrániť.

Zodp.: Šimová
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Odporúčania všetkým dotknutým:
 Ak ste v posledných dňoch navštívili oblasti, v ktorých sa vyskytlo vírusové ochorenie, odporúčam
dobrovoľnú karanténu v zmysle odporúčaní Ministerstva zdravotníctva. Týka sa to najmä rizikových krajín,
ktorými aktuálne sú: Čína, Japonsko, Južná Kórea, Taliansko, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro
však môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.


Ak sa vyššie uvedené príznaky vírusového ochorenia zhoršia, zavolajte svojmu lekárovi alebo kontaktujte
Úrad verejného zdravotníctva SR a neohlásene nenavštevujte ambulanciu alebo pohotovostnú službu.



Rodičia, ktorí u svojich detí nepozorujú žiadne príznaky vírusového ochorenia, ale z dôvodu slabej imunity
alebo iných zdravotných problémov žiakov majú obavu posielať deti do kolektívu, informujú o tom triednych
učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy alebo emailom. Neúčasť bude automaticky
ospravedlnená.



V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte (telefonicky, nie osobne) svojho všeobecného lekára alebo
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823.

V oblasti organizácie vyučovacieho procesu ruším realizáciu nasledujúcich naplánovaných aktivít v ESŠ:
 Ruším konanie triednych aktívov v utorok 10.03.2020 a vo štvrtok 12.03.2020.
 Ruším detské Služby Božie naplánované na pondelok.
 Ruším mládežnícke Služby Božie naplánované na stredu. Namiesto nich budú triednické hodiny pod
vedením triednych učiteľov.
 Ruším detské Služby Božie naplánované na štvrtok. Namiesto nich budú triednické hodiny po vedením
triednych učiteľov.
 Ruším akciu Noc v škole EZŠ 1-4 naplánovanú na piatok 13.03.2020.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.
riaditeľ školy
Na vedomie:
1.
2.
3.

Zamestnanci ESŠ.
Zákonní zástupcovia detí a žiakov.
Biskupský úrad VD ECAV – školský úrad.
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