Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:
Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým
pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se
dálkově - např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s
jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího - automaticky - rozhodne
o nařízení karantény v délce 14 dnů.
Více: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-novemimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html
Žádáme Vás, abyste se tímto opatřením řídili po dobu 14 dnů u všech dětí, které
chodí do naší mateřské školy. Pokud nedojde ke změnám, je nástupní den do školy
pro Vaše děti - 23. 3. 2020.
Pokud jste v uplynulých dnech byli:
v zemích, které spadají aktuálně do rizikových oblastí (Čína, Jižní Korea, Hong Kong,
Japonsko, Singapur, Írán a v Evropě Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie,
Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko) s výskytem koronaviru Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po
opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky
počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací
obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění
zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého
lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci
krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
Konzultace na KHS nebo u lékaře je doporučená pouze v případě příznaků nemoci
způsobené novým typem koronaviru, nebo při podezření, že jste přišli do kontaktu s
nakaženou osobou. Pokud jste všichni v rodině v pořádku a nemáte pochyby, nic
nebrání tomu, aby Vaše děti mohly jít do školy.
Příznaky: teplota, kašel, dušnost (= zůstaňte doma a kontaktujte bez prodlení
KHS Plzeň nebo Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK)
na tel. Čísle 377402264, - 657. Lze také využít tísňovou linku 112, kde Vás
přepojí na infolinku (724 090 060), která řeší problematiku nového typu
koronaviru v Plzeňském kraji.

KONTAKTY a odkazy:
Státní zdravotní ústav: http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novykoronavirus-wu-chan
Odkaz na KHS Plzeň kde se aktualizují stanoviska a kontakty pro náš
region https://www.khsplzen.cz/informace/.
Kontaktujte telefonicky dle místa Vašeho trvalého bydliště územní pracoviště odboru
protiepidemického KHS Plzeňského kraje pro, Plzeň-město (377 155 100, -106, 107), Plzeň-jih (377 155 205, -212), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany(371
709 430), Tachov (374 732 518), které příp. rozhodne o příslušných
protiepidemických opatřeních včetně karantény. Po-Pá-7:00-15:00
Infolinka tel.: 724 090 060 / Po-Pá-15:00-20:00 hodin / So-Ne-svátky-8:00-20:00
hodin
Infolinka - Státní zdravotní ústav –725 191 367 724 810 106
Děkujeme za dodržení zmíněných opatření a za ohleduplnost k sobě i druhým.
Za lesní mateřskou školu Větvička
ředitelka LMŠ Větvička
Veronika Formánková

