
Milí rodičia,

od stredy 07.04.2021 bude prevádzka Materskej školy vo Veľkých Bierovciach pokračovať prezenčnou
formou pre deti, ktoré boli riadne zapísané a od 09/2020 MŠ už navštevovali a to bez obmedzenia pre všetky
deti. Podmienky nahlasovania neprítomnosti detí v MŠ – čo najskôr vopred, najneskôr do 7,00 hod. rannej
prvého dňa neprítomnosti mailom msbierovce@gmail.com alebo telefonicky na č. 0911 010 096.

V prevádzke bude aj školská jedáleň a prevádzka MŠ bude celodenná. Podmienky odhlásenia zo stravy detí
v MŠ – čo najskôr vopred, najneskôr do 7,00 hod. rannej prvého dňa neprítomnosti mailom
nataliacompelova@gmail.com alebo telefonicky na č. 0905 555 067.

Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je doloženie Vášho vyhlásenia o bezinfekčnosti a kópie potvrdenia, ktoré
dokladuje aktuálne platný negatívny výsledok testu na COVID-19 JEDNÉHO ZZ, s ktorým dieťa žije v spoločnej
domácnosti a bude vodiť dieťa do/z MŠ alebo doklad o platnej výnimke z tohto nariadenia.

Formulár vyhlásenia je dostupný po kliknutí na odkaz tu: https://www.velkebierovce.sk/zivot-v-obci/materska-
skola/oznamy/. Potvrdenia môžete podať osobne, pri nástupe dieťaťa do MŠ alebo mailom
msbierovce@gmail.com najneskôr do 06.04. do 20.00 h.

Prosíme, aby deti mali v stredu so sebou rúško (aj náhradné), respirátor (aj náhradný) a to v uzatvárateľnom
podpísanom plastovom vrecku a prezuvky, ak si ich deti brali domov. Pyžamká a ostatné oblečenie podľa
doteraz platných pokynov. Je zakázané nosiť do MŠ hračky a iné predmety, ktoré nie sú nevyhnutné pre pobyt
dieťaťa v MŠ.

Celá budova vrátane príslušenstva je vyčistená a dezinfikovaná aj s použitím germicídneho ožarovania.
Vonkajšie priestory vrátane pieskoviska sú dezinfikované.

Deti vstupujú do budovy školy samé, podľa pokynov zamestnankýň MŠ, rodič je povinný počkať, kým
zamestnankyňa vykoná ranný filter a príjme dieťa do MŠ. Štandardne bude deťom meraná teplota,
skontrolované primárne príznaky ochorenia covid a vši. Deťom nepodávame dezinfekciu ani pri vstupe, ani
počas pobytu v MŠ, podľa usmernenia RUVZ si deti opakovane a dôsledne umývajú ruky.

Akákoľvek krúžková činnosť alebo aktivity mimo MŠ sú pozastavené, naďalej platí zákaz vstupu do MŠ osobám,
ktoré nie sú zamestnancami obce (školy), vrátane rodičov a dodávateľov.

Opatrenia, ktoré sú nariadené a ktoré sú zavedené sú na ochranu zdravia Vašich detí, Vás aj zamestnankýň.

Všetko úsilie smerujeme k tomu, aby dochádzka do MŠ nebola po pár dňoch opäť prerušená.

Ďakujeme, že to rešpektujete.


