
         

Informace vedení školy k onemocnění novým typem koronaviru  

Vážení rodiče, 

po návratu s dětmi z rizikových oblastí v zahraničí požádejte o telefonickou 

konzultaci Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 

(dále jen KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro 

rodinu určil další postup.  

Prozatím rizikovými oblastmi jsou: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, 

Singapur, Írán a v Evropě Itálie*, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, 

Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko. 

 

Naléhavě Vás žádáme o dodržení tohoto postupu bezprostředně po návratu 

z uvedených rizikových oblastí a návrat dítěte do školního kolektivu zvolit až 

po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné. Toto ujištění je i pro nás 

důležitým argumentem pro bezproblémový návrat Vašeho dítěte do kolektivu a 

jedna z možností, jak zamezit výskytu a šíření této virové kapénkové infekce. 

 

 

* Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s návratem všech osob z Itálie nařídilo dne 6. 3. 2020 toto 

mimořádné opatření: 

 Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z 

pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do 

České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému 

registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 

lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v 

oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.  

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 

lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v 

období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o 

karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. 

Žádáme Vás, abyste se tímto mimořádným opatřením řídili po dobu 14 dnů u všech dětí, které chodí 

do naší školy. Pokud nedojde ke změnám je nástupní den do školy pro Vaše děti dne 23. 3. 2020. 

 

Věřím, že všichni odpovědným chováním budeme minimalizovat případný 
dopad na zdraví dětí. 
Ve škole budou zvýšena hygienická opatření. 
 

Děkuji Vám jménem svým i jménem rodičů všech dětí, které chodí do naší 
školy. 

 

V Plzni dne 7. 3. 2020         Ředitelka školy 

        Mgr. Bc. Věra Šimečková 


