Informace pro rodiče o opatřeních v souvislosti s koronavirem
Vážení rodiče,
na základě dotazů některých z vás oznamujeme, že neplánujeme vyhlášení karantény kvůli koronaviru.
V rámci preventivních opatření provozu školy žádáme rodiče žáků, kteří se vrací z postižených oblastí, o
respektování doporučení ministerstva zdravotnictví. Po návratu z oblastí zasažených zvýšeným výskytem
koronaviru, především ze severní Itálie – regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, ale i
dalších zemí kontaktujte telefonicky protiepidemické oddělení v Olomouckém kraji a řiďte se
doporučeními zdravotníků a epidemiologů.
Doporučení ve věci epidemie vyvolané novým typem koronaviru:
1. Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické
stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
V Olomouckém kraji www.khsolc.cz
Telefonní kontakty na protiepidemická oddělení v Olomouckém kraji:
Okres Olomouc: 585 719 111 kl. 231, 234, 248, 254, 255, 256
Okres Šumperk: 583 301 500, kl. 506, 493, 496, 491, 492
Okres Jeseník: 584 411 108
Okres Prostějov: 582 305 760, kl. 765, 767, 768
Okres Přerov: 581 283 111, kl. 215, 217, 223, 226
2. Po celou inkubační dobu, tj. 14 dnů od příjezdu z oblasti sledujte svůj zdravotní stav – pokud se
objeví příznaky jako horečka, (nad 38°C) kašel, dušnost, bolest v krku, dýchací obtíže, kontaktujte
telefonicky svého praktického lékaře, nebo spádové příslušné infekční oddělení.
3. Nechoďte na kontrolu ke svému praktickému lékaři, pouze telefonicky konzultujte svůj zdravotní
stav.
4. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční oddělení, nejezděte hromadnou dopravou, pokud
možno dopravte se osobním autem, v případě zhoršení zdravotního stavu zavolejte Zdravotnickou
záchrannou službu s vysvětlením vaší klinické a epidemiologické anamnézy (jaké máte potíže a odkud
jste přicestovali).
5. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na ruce s plně
virucidními účinky (dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu).
6. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama, kapesník
odhazujte do koše, často větrejte!!!
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru:
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru2019_18415_1.html

