INFORMACE O ZMĚNĚ TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ OD 29. 4. 2021

Výběrovým řízením MŠ vysoutěžila diagnostickou laboratoř, která od 29.4. 2021 bude MŠ dodávat PCR
testovací sady pro nyní docházející děti. Testy nyní bude hradit ÚMČ Praha 6 (pokud by byl umožněn
návrat všech dětí a testování by mělo pokračovat, již by úřad celou platbu nemohl zajistit).
PCR testy budou probíhat vždy ve čtvrtek 1x týdně. Půl hodiny před příchodem do MŠ NESMÍ DÍTĚ PÍT,
JÍST, ČISTIT SI ZUBY, VYPLACHOVAT ÚSTA, CUCAT BONBÓN A ŽVÝKAT ŽVÝKAČKU APOD.
Ve čtvrtek 29.4. 2021 bude testování probíhat podobně jako dosud. Přijdete s dítětem, pomůžete mu
s provedením testu. Zkumavka bude opatřena štítkem s kódem. Druhý totožný štítek lepí MŠ do
tabulky se jménem testovaného. Tabulky za jednotlivé třídy s osobními údaji a štítky spolu se
zkumavkami předá škola laboratoři k vyhodnocení.
Rozdíl je v tom, že již rodiče nečekají na výsledek. Ten oznámí laboratoř do 24 hodin od přijetí vzorků
laboratoří. Protože minimálně ve čtvrtek nebude znám výsledek, je stále nutné přivádět do MŠ pouze
zcela zdravé děti. Pokud by se vyskytl někdo s pozitivním výsledkem, musela by celá třída podstoupit
14 denní karanténu.
Po prvním PCR testování vyhodnotíme, zda organizace dalšího testování bude ve stejném režimu.
PCR test se získává “ze slin pomocí cucacích tampónů“. Testy nám laboratoř přiveze cca den předem a
v den testu odveze k vyhodnocení do laboratoře. Pokud by byl výsledek testu pozitivní, dostane
informaci MŠ i rodič.
V přílohách zasíláme plakátek o postupu a krátké video s ukázkou, prosím, seznamte s tímto i děti.
MŠ je povinna poskytnout laboratoři údaje o dětech (jméno, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovnu,
adresu a telefon na jednoho z rodičů). Pokud došlo u vás ke změně bydliště či telefonu, dejte prosím
hned písemně zprávu na ms.motylek@msmotyl.cz.
Pokud by dítě započalo docházku v jiný den než ve čtvrtek, musí být před přijetím do MŠ podrobeno
Ag testy 2x týdně. Tuto skutečnost musí rodič 24 hodin nahlásit a domluvit si čas testování se
zástupkyní ředitelky Monikou Němcovou.
Zaměstnanci se nadále, pokud nejsou doočkováni, testují Ag testy 2x týdně.

V Praze, dne 27. 4. 2021

Eliška Janečková
ředitelka MŠ

