Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa
ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o
organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých
školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia
života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného
ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a
školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
V tomto období nebude v prevádzke materská škola, základná škola, školský klub detí, výdajná
jedáleň pri MŠ ani jedáleň ZŠ.

 Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na webovom sídle ZŠ s MŠ
Udiča: www.zsmsudica.webnode.sk.
Zároveň budú v tomto období pre žiakov na webovom sídle školy priebežne zverejňované aj ZADANIA a
OZNAMY od vyučujúcich jednotlivých predmetov, aby mohlo prebiehať samoštúdium žiakov v
domácom prostredí.
Rovnako budú zverejnené aj pracovné mailové kontakty na všetkých vyučujúcich.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle 0948 300 531 alebo
elektronicky zssms.udica@gmail.com, správu webového sídla na zsmsudica@gmail.com.
Vyzývame Vás, ste aby nechali počas uvedených dní deti doma, nestretávali sa s inými deťmi a žiakmi,
aby opatrenie malo význam, nejedná sa o prázdniny, ale o preventívne opatrenie. Zároveň sa
neodporúčame zveriť deti starým rodičom, pretože sú najohrozenejšou skupinou obyvateľstva.
Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo
vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť
dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú
najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia
vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:
ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa
jeho príkazmi,
- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť
hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť
sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej
karanténe,
- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať
obdobne.
Ďalšie informácie nájdete na webových sídlach: www.uvzrs.sk, www.minedu.sk, www.health.gov.sk
Call centrá:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

