Protiepidemická opatření pro zahájení školního roku 2021/2022
Vážení rodiče, milí studenti,
podle Mimořádného opatření MZ ČR studenti GMH začátkem školního roku 2021/2022 absolvují testy na Covid.
Stejně jako na jaře využijeme spolehlivější PCR metodu ze vzorku slin. Testování i tentokrát zajistí akreditované pracoviště
EUC Laboratoře s.r.o.
Studenti budou testováni v termínech 1. září (2. až 4. ročníky), 2. září. (1. ročníky) a 6. září. 2021 (všechny ročníky).
Testování proběhne bezprostředně po příchodu do školy, každá třída se testuje ve své učebně. Shromážděné vzorky budou
poté odvezeny do laboratoře a do 24 hodin bude znám výsledek.
Výsledek škola obdrží v zaheslovaném souboru a každému testovanému bude zaslán formou zprávy na mobilní telefon.
Studentům 2. až 4. ročníku bude zpráva zaslána na jejich mobil, v případě studentů 1. ročníku bude zpráva zaslána na mobil
zákonným zástupcům (jejichž čísla máme v evidenci z přihlášek ke studiu; kontaktů na samotné studenty 1. ročníku zatím
máme jen minimum).
Jestliže výsledek testování neobdržíte, je to proto, že v naší evidenci příslušný kontakt není uveden.
Test podle výše uvedeného předpisu nemusí absolvovat:
◼ studenti, kteří mají ukončené očkování proti Covid-19, přičemž od podání poslední dávky uběhlo více než 14 dnů
◼ studenti, kteří v posledních 180 dnech měli pozitivní test na Covid-19
U nich se předpokládá přetrvávající účinná hladina protilátek. Pro naše účely považujeme za příslušnou lhůtu dobu od
10. 3. 2021 do současnosti.
◼ studenti, kteří v době od 1. 9. do 10. 9. 2021 nebudou přítomni ve škole (například z důvodu pobytu v zahraničí,
ze zdravotních důvodů ap.)
Absolvované očkování a negativní výsledek testu zajištěného vlastními silami musí být student schopen prokázat příslušným
dokladem. Toto potvrzení student předloží na požádání.
Doklad může mít i elektronickou podobu, ovšem pouze v takové podobě, kterou můžeme být schopni ověřit, například
v aplikaci "Tečka". Podle samotných QR kódů certifikáty nedokážeme identifikovat, protože školy nemají přístup do státní
zdravotnické databáze ÚZIS.
Součástí protiepidemických opatření je povinnost nosit ve společných prostorách školy respirátor. Takovými místy jsou
například hlavní vestibul, prostor šaten, veškeré chodby a také jídelna (respirátor je samozřejmě možné odložit při konzumaci
oběda). Na rozdíl od jarních opatření není nutné mít nasazený respirátor v učebně během přestávky.
Studenti, kteří nebudou testování, nemají ukončené očkování či nemají potvrzení o pozitivním testu na Covid mladší než
180 dnů musí mít podle výše uvedeného předpisu respirátor nasazený i v učebnách, a to nejen o přestávkách, ale i během
výuky.
S dalšími obvyklými opatřeními (používání desinfekce, omezení kontaktů při výdeji oběda ap.) budou studenti seznámeni
po příchodu do školy.
Věříme, že začátek nového školního roku proběhne bez problémů a že následující měsíce budou pro nás všechny méně
náročné než v předcházejícím školním roce.
V Praze 27. 8. 2021
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