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Konzultace jsou dobrovolné a probíhají dle předem dohodnutého časového
schématu.

•

Vstup do budovy školy je určen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

•

V prostorách před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry.

•

Před školou a ve společných prostorách je stanovena povinnost nosit ochranné
prostředky zahalující nos a ústa.

•

Pro všechny konzultace je určen přístup pouze hlavním vchodem, pouze pro
konzultace v odborné učebně BPČ žáci využijí přístupu zadní branou a vchodu do
domova mládeže.

•

Každý žák bude mít u sebe na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

•

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, které je možné
podepsat před vstupem do školy.

•

Každý žák se pohybuje pouze v prostorách školy určených pro konzultace.

•

V průběhu konzultací se žák řídí pokyny pedagoga. Pokud je dodržena vzdálenost
mezi účastníky 2 metry je možné během konzultace sundat roušku a uložit do
sáčku. Toto neplatí v případě skupinové práce.

•

Po každé konzultaci je nutné dezinfikovat nebo si umýt ruce.

•

V době konzultací škola neumožňuje školní stravování ani ubytování v domově
mládeže.

•

Nedodržování těchto pravidel může být důvodem k vyřazení z konzultací.
Mgr. Šárka Jonešová

Rizikové faktory:
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
Onemocnění srdce, onemocnění velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou, např. hypertenze.
Porucha imunitního systému
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
Farmakologicky léčený diabetes mellitus
Chronické onemocnění ledvin
Onemocnění jater
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
Možné příznaky COVID-19
Infekce dýchacích cest, zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest.

