Základná umelecká škola
Dolná 25, 966 81 Žarnovica

PRIJATÉ OPATRENIA A ODPORÚČANIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM
Z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 (koronavírusu) sa Základná
umelecká škola (ZUŠ) riadi nasledujúcimi usmerneniami a prijíma tieto opatrenia.
Usmernenia:
- Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie
preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR zo dňa 06. 03. 2020,
- MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronovírusu pre školy, školské zariadenia, - usmernením hlavného hygienika
SR pre verejnosť,
- prijatým opatrením a odporúčaním Mesta Žarnovica v súvislosti s koronovírusom zo dňa 09. 03. 2020
a zasadnutím krízového štábu dňa 11. 03. 2020:
Opatrenia:
 ruší všetky plánované akcie v základnej umeleckej škole do odvolania,
 žiaka privedie do ZUŠ len jeden zákonný zástupca, žiaka vyzdvihne zo ZUŠ len jeden zákonný
zástupca,
 vyzýva všetkých zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu, aby sa
správali zodpovedne a zvážili čas zdržania sa v priestoroch ZUŠ (chodba, tanečná sála) len počas
prezliekania a prezutia žiakov,
 vyzýva rodičov žiakov (zákonných zástupcov), aby zvážili svoje osobné návštevy v čakárňach a
ambulanciách lekárov, navštevovať by ich mali len v prípade závažnejších problémov,
 ak ste boli Vy alebo Vaše deti v zahraničí, alebo ste prišli do styku s ľuďmi, ktorí prišli zo zahraničia, je
potrebné najbližších 14 dní kontrolovať svoj zdravotný stav a zostať v domácej karanténe,
 apelujeme na rodičov žiakov (zákonných zástupcov), aby do ZUŠ privádzali a posielali len ZDRAVÉ
DETI, bez príznakov ochorenia (napr. nádcha, kašeľ, atď.)
V prípade zistenia, že dieťa nie je celkom zdravé, nemôže ostať v ZUŠ a zákonný zástupca bude
vyzvaný k jeho okamžitému prevzatiu zo ZUŠ.
ZAKAZUJE sa vstup všetkých cudzích osôb do priestorov základnej umeleckej školy!
Všetky informácie sú zverejňované na stránke ZUŠ (www.zuszarnovica.sk) a vstupných dverách do ZUŠ.
V prípade otázok
kontaktujte riaditeľa ZUŠ na tel.č.:0915182959 alebo e-mailom:
zus@zuszarnovica.sk , v nevyhnutnom prípade osobne v riaditeľni ZUŠ.
V rámci všeobecných preventívnych ochranných opatrení vedieme žiakov:
 k správnemu umývaniu rúk mydlom a vodou,
 pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.
V rámci všeobecných preventívnych ochranných opatrení opakovane viackrát denne dezinfikovať
kľučky na všetkých dverách, klávesnice spoločných hudobných nástrojov, podlahy, vodovodné
batérie dezinfekčnými prostriedkami. V prípade neistoty o zdravotnom stave kontaktujte telefonicky
Vášho lekára. V prípade podozrenia na ochorenie súvisiace s koronavírusom volajte na infolinku ÚVZ
Banská Bystrica, ktorej tel. číslo je 0918659580. Ďalšie odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR
sú uvedené na internetovej stránke http://www.uvzsr.sk/.
V Žarnovici 11.3.2020
Patrik Gontko
riaditeľ základnej umeleckej školy

