Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
V centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centre špeciálno-pedagogického
poradenstva (CŠPP) prebiehajú od 2. 9. 2020 všetky činnosti.
Pri príprave školského roka 2020/2021 CPPPaP a CŠPP zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
Činnosti v školách a školských zariadeniach sa konajú iba po predchádzajúcom súhlase príslušného RÚVZ.
V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok/ochranných štítov odborných zamestnacov povinné. Pre deti
a žiakov (klienti) sú rúška odporúčané, ich použitie sa uplatní podľa interných organizačných pokynov.
Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok/ochranných štítov nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.
Zásadné pravidlá:
Pri podozrení na ochorenie klienta/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom
len telefonicky!!! CPPPaP, CŠPP, rodič, nekontaktuje RÚVZ.
Obmedzovať kontakty medzi osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško/ochranný štít) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
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