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Aktuální  informace pro rodiče  dětí tříd Koťata a Broučci   

ze dne  23. 11. 2020. 

 

V souvislosti se záchytem Covid-19 u dětí ze tříd Koťata a Broučci jsem  na 

základě doporučení  KHS a po dohodě se zřizovatelem  rozhodla o přerušení 

provozu tříd Koťata a Broučci  od  23.11.2020. 

Protože vaše děti byly v kontaktu  s pozitivním dítětem ve třídě, měli byste se 

podle toho zachovat a preventivně se vyhnout kontaktům s dalšími lidmi. 

Děti do pěti dnů od rizikového kontaktu s pozitivně testovaným dítětem musí 

absolvovat test (RT-PCR), který bude proveden na odběrovém místě  v sanitce 

před  MŠ Korálek  VE  STŘEDU  25.11.2020  od 9,15 hodin děti ze třídy Koťat a 

od 9,30 děti ze třídy Broučci. Děti NESMÍ před testem pít ani jíst, nečistit zuby,  

s sebou vezměte kartičku ZP dítěte.        

( import  dat dětí  zajistila škola)  

Dále vám bude nařízena desetidenní karanténa. 

( OČR vám vydá dětský lékař na základě karantény, nařízené KHS Liberec) 

Rodinní příslušníci a osoby sdílející s vámi společnou domácnost nemají uloženo 

žádné omezení. 

Rodiče přivedou své dítě na provedení testu do MŠ označeným vstupem 

v hlavní budově školy.  

KHS bude následně rodiče informovat prostřednictvím SMS o výsledku testu.  

Co vás čeká, pokud jste rodiči dítěte, které bylo pozitivně testováno na Covid-

19  

Při oznámení pozitivního výsledku je vám sděleno, že dítě od data zjištění 

pozitivity musí setrvat v izolaci, a to po dobu 10 dní od data zjištění pozitivity. 

Ostatní členové společné domácnosti budou taktéž v karanténě. Dále budete 

vyzváni k vytvoření seznamu osob, které s vaším dítětem byly v posledních 

dnech v rizikovém kontaktu, a zaměstnanci krajské hygienické stanice následně 

provedou epidemiologické šetření. 
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V případě, že po desetidenní izolaci bude vaše dítě minimálně čtyři dny bez 

jakýchkoli příznaků onemocnění, je považováno za zdravé a není již třeba, aby 

absolvovalo test. Pokud příznaky přetrvávají, můžete kontaktovat svého 

praktického lékaře pro děti a dorost, nebo dítě doma doléčit, dokud příznaky 

nepominou. 

 Distanční vzdělávání 

V karanténě jsou nejen děti, ale i třídní učitelky, které s vámi budou ve spojení 

prostřednictvím e-mailů a budou vám pro děti zasílat  materiály pro práci dětí 

doma  

 

 Třídy Sluníčka a Hvězdičky zatím fungují bez omezení provozu, tedy v běžném 

režimu. 

 

 

Vladimíra Jurigová, MBA 

Ředitelka školy 
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