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Vážení rodičia, drahí občania
s odvolaním na oﬁciálne vyhlásenia najvyšších vládnych činiteľov a podklady prijaté tunajším obecným úradom
oznamujeme, že od pondelka 8.2.2021 je umožnené otvoriť aj našu Materskú a Základnú školu za predpokladu
posúdenia epidemiologickej situácie a splnenia daných podmienok v danej obci či regióne zriaďovateľom
prípadne riaditeľom školy.
Epidemiologická situácia v našej i okolitých obciach Kľače a Zbyňov je obdobne ako v okrese Žilina priaznivá a
teda otvoreniu našej MŠ a ZŠ od pondelka 8.2.2021 nič nebráni, avšak vstup rodičov, detí ako aj zamestnacov je
podmienená zdravotno-bezpečnostnými podmienkami:
Vzhľadom na bezpečnosť personálu, rodičov a najmä detí vyzývame a prosíme všetky osoby prítomné v budove
ZŠ a MŠ na dodržiavanie nasledovných podmienok:
- rešpektovanie školských poriadkov (ospravedlnenie neúčasť na vyučovaní, časov príchodov a odchodov,
odhlasovanie a prihlasovanie na stravu, ...),
- dodržiavanie schválených hygienických opatrení,
- povinnosť vypísania čestného vyhlásenia sprevádzajúceho rodiča o jeho negativite,
- v prípade príznakového rodiča či dieťaťa zvážiť jeho prítomnosť v priestoroch pod správou OcÚ Jasenové,
Obec Jasenové ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ v Jasenovom vzhľadom na prejavený záujem od rodičov a
zamestnancov poskytuje v sobotu 6.2.2021 v čase od 8.00-14.00 hod. v kultúrnom dome v Jasenovom
testovanie na COVID prioritne určený pre rodičov detí, pestúnov a zamestnancov školy a škôl.
Ostatní občania budú testovaní podľa vyťaženosti odberného miesta.
Je možné otestovať aj oboch rodičov detí.
Vyťaženosť odberné miesta je možné preveriť osobnou návštevou alebo priamym prenosom cez
proﬁl Obce Jasenové na sociálnej sieti Facebook.

Zamestnanci ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD Jasenové, a rodičia detí navštevujúce tieto organizácie budú mať
prednosť pri vykonaní testov.
Vzhľadom na priaznivú fázu - farbu okresu Žilina nie je potrebný do zamestnania platný negatívny
test (pokiaľ to zamestnavateľ výslovne nevyžaduje)
Deti do 10rokov sa testovania zúčastniť nemusia.
Od pondelka 8.2.2021 bude v prevádzke aj školský klub a školská jedáleň.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť

