Vážení rodiče,
dle sdělení KHS Ústí nad Labem je od středy 24.02. 2021 prozatím
do pátku 26.02.2021 uzavřen pavilon B, třídy Žlutý motýlek a
Oranžový motýlek v karanténě z důvodu výskytu Covid-19 u dítěte.
Karanténa se počítá od posledního dne, kdy byly děti v posledním
kontaktu s pozitivním dítětem, což bylo úterý 16. 02. 2021, nikoliv
ode dne zjištění pozitivního testu.
Pavilon B, třídy Žlutý motýlek a Oranžový motýlek MŠ je tedy
zatím uzavřen od středy 24. 02. 2021 do pátku 26. 02. 2021.
Všechny děti z tohoto pavilonu, které byly v kontaktu s pozitivním
dítětem se musí dostavit na testy PCR na Covid. Nejedná se o
testy antigenní, ale o testy metodou PCR.
V případě, že bude provoz v pondělí 1. 3. 2021 obnoven, musí
mít děti, které se podrobí testu na Covid, test negativní, což jsou
rodiče povinni oznámit nejpozději před nástupem do MŠ a to
způsobem:
Pozor, výsledky testu se považují jen výsledky metodou
PCR, NE antigenní!!!
SMS zprávou na třídu nebo ředitelce školy
Ředitelce školy na email: msmotylek.ul@volny.cz
nebo

reditelka@motylek-ul.cz

Dokument z KHS o rozhodnutí uzavření bude vyvěšen na
webových stránkách školy v sekci: Aktuálně.

Zpracovávali jsme seznamy dětí na KHS k provedení testu, proto
stačí, když jen zavoláte a domluvíte si termín provedení testu
Vašeho dítěte.
Kontakty k odběrům přidáváme také na naše webové stránky a
v MŠ jsou také vyvěšeny na každé třídě, abyste je měli
k dispozici při posledním odchodu dítěte z MŠ.
Věřím, že opět společně zvládneme tuto nepříjemnou situaci,
ze které nemáme radost tak jako na podzim, kdy jsme museli MŠ
uzavřít. Případů však přibývá, tak buďte na sebe opatrní a
budeme rádi, když nám dáte výsledek testu vědět ihned
po obdržení výsledku.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost a o dalším vývoji Vás
budeme samozřejmě informovat.
Věříme, že dětem budeme moci v běžném provozu vše
vynahradit a těšíme se zase na běžný den ve školce s vašimi
dětmi!
S pozdravem a hlavně s přáním pevného zdraví
Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka
vyvěšeno 22.02.2021

