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Čl.1
Úvodné ustanovenia
1. Táto smernica sa vydáva v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.
15/2005-R, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy
a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v SR.
2. Táto smernica sa vydáva za účelom predchádzania a zmiernenia zdravotných,
sociálnych a ekonomických následkov vzniku pandémie chrípky v SR.

Čl.2
Pôsobnosť
Smernica sa vzťahuje na činnosť Súkromnej strednej odbornej školy DSA
Komenského 12, Trebišov v členení:
a) škola
b) školský internát (ŠI)
c) školská jedáleň (ŠJ)

Čl.3
Základné pojmy
1. Stupne intenzity šírenia nákazy sú:
a) Sporadický výskyt ochorenia – jednotlivé prípady ochorenia sa
vyskytujú roztrúsene alebo ojedinele v čase i mieste a medzi
jednotlivými prípadmi ochorenia nie je známa epidemiologická
súvislosť.
b) Epidemický výskyt ochorenia – nahromadenie ochorení vyvolaných v
pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom
nákazy. Pomerne krátky čas sú zvyčajne dva priemerné inkubačné
časy.
c) Pandemický výskyt ochorenia – rozsiahla epidémia z neurčitým
časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia v mieste, pričom
býva postihnuté veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území.
d) Endemický výskyt ochorenia – ochorenie za normálnych okolností v
určitej populácií, na určitom území bežné.
e) Exotický výskyt ochorenia – ochorenie sa bežne na danom území
nevyskytuje.
2. Monitorovanie chrípky je sledovanie chorobnosti na chrípku a rozdelenie
ochorení v ľudskej populácii.
3. Profylaxia je systém opatrení, ktoré majú zabrániť samotnému ochoreniu
alebo šíreniu chrípkového ochorenia. Jedným z najúčinnejších profylaktických
opatrení je očkovanie.
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Čl.4
Činnosť zamestnancov v rámci preventívnych opatrení
Riaditeľ školy :
1. zabezpečí vzdelávanie žiakov v rozsahu jednej vyučovacej hodiny s využitím
informácií uvedených v Rámcovom pláne opatrení pre prípad pandémie
chrípky v Slovenskej republike na:
a) predchádzanie chrípkovému ochoreniu so zameraním na individuálne
správanie a správanie sa v kolektíve,
b) základné symptomatické príznaky chrípkového ochorenia,
c) liečbu chrípky a správanie sa v čase ochorenia.
2. každoročne v období do 15. novembra do 15. apríla nariadi triednym učiteľom
sledovať neprítomnosť žiakov na výchovno-vzdelávacom procese
a vyhodnocovať dôvod neprítomnosti, ak počet neprítomných žiakov prekročí
hranicu 10% z celkového počtu žiakov denného štúdia,
3. poskytne informácie podľa odseku 2 zriaďovateľovi školy,
4. vyzve triednych učiteľov aby zabezpečili v spolupráci so zákonnými
zástupcami žiakov, aby každý žiak mal osobitný hygienický balíček ( mydlo,
uterák, vreckovky),
5. poverí pedagogických zamestnancov na vykonávanie kontroly používania
osobitných hygienických balíčkov,
6. poverí pedagogických zamestnancov, aby zabezpečili vetranie tried po každej
vyučovacej hodine,
7. poverí ekonomického zástupcu, aby zabezpečil v záujme zníženia prašnosti
umytie podláh chodieb školy, školského internátu a školskej jedálne dvakrát
denne, umytie podláh tried a odborných učební po skončení vyučovania, raz
do týždňa zabezpečí dezinfekciu podláh,
8. poverí zástupcu riaditeľa školy pre technicko - ekonomické činnosti, aby
zabezpečil izolačnú miestnosť pre prípad izolácie žiaka podozrivého
z ochorenia chrípky,
9. poverí zástupcu riaditeľa školy pre technicko - ekonomické činnosti, aby
zabezpečil zvýšenú kontrolu dodržiavania hygienických predpisov v ŠJ.
Zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti:
1. zabezpečí každoročne v čase od 15.novembra do 15. apríla dostatočné
množstvo dezinfekčných prípravkov ( SAVO, Chloramin),
2. poverí upratovačky školy aby v záujme zníženia prašnosti umývali podlahy
chodieb školy, dvakrát denne, po začiatku vyučovania a po skončení
vyučovania a umytie podláh tried a odborných učební po skončení
vyučovania, raz do týždňa sa vykoná dezinfekcia podláh,
3. poverí upratovačky školského internátu, aby zabezpečili dostatočné
vyvetranie izieb žiakov a umytie podláh po odchode žiakov na vyučovanie, raz
do týždňa sa vykoná dezinfekcia podláh,
4. poverí upratovačky školského internátu, aby sa umývali podlahy školskej
jedálne dvakrát denne dezinfekčnými prostriedkami,
5. vyzve všetkých zamestnancov ŠJ, aby dodržiavali všetky hygienické predpisy,
6. zabezpečí v ŠI a v škole izolačnú miestnosť pre prípad izolácie žiaka
podozrivého z ochorenia chrípky,
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Triedni učitelia:
1. v rámci triednickej hodiny podajú žiakom informácie o predchádzaní
chrípkovému
ochoreniu,
o správaní
sa
v kolektíve,
o základných
symptomatických príznakoch chrípky, o liečbe chrípky a správaní sa v čase
ochorenia, pričom využijú informácie uvedené v Rámcovom pláne opatrení
pre prípad pandémie chrípky,
2. upozornia žiakov na vetranie tried po každej vyučovacej hodine a v spolupráci
so službou pedagogických zamestnancov budú vetranie tried priebežne
kontrolovať,
3. v spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov dohliadnu, aby každý žiak mal
hygienický balíček (mydlo, uterák, vreckovky),
4. budú priebežne kontrolovať používanie osobitných hygienických balíčkov,
5. sledujú v spolupráci s ostatnými pedagogickými zamestnancami neprítomnosť
žiakov
na
výchovno-vzdelávacom
procese
a vyhodnocujú
dôvod
neprítomnosti,

Čl.5
Činnosť riaditeľa školy
v čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia
1. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku
prekročí 15% z celkového počtu žiakov denného štúdia, príjme nasledovné
opatrenia:
a)
po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného
zdravotníctva môže skrátiť vyučovaciu hodinu na 40 minút,
b)
zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých
výcvikov a ostatných hromadných školských podujatí.
2. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou
prekročí 20% z celkového počtu žiakov denného štúdia:
a) oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva,
b) zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a
perspektívnom náraste choroby,
c) na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces.

Čl.6
Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa organizačná norma ON 25 20014 účinná od 1. 1. 2014.
2. Táto interná smernica IS 28 2015 nadobúda účinnosť dňom 1. 12. 2015.
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Podpis o prevzatí

Rozsah platnosti
Platí v Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, Trebišov

Poznámky

