
 

 

Blízké setkání s COVIDEM-19 v Mateřské škole Jesenická 
Ráda bych vás informovala o průběhu karantény v naší mateřské školce. Rychlost světla je 
proti „zaručeným zprávám“ v našem městě zanedbatelná. Než se nadějete, ví celé město, co 
se u nás v MŠ děje. Z toho důvodu jsem se rozhodla uvést celou záležitost s nákazou C-19 na 
pravou míru. 

Naši mateřskou školu bohužel poctil svou návštěvou koronavirový bacil jménem COVID-19. 
Během loňského roku jsme se mu zdárně vyhýbali díky dodržování přísných hygienických 
opatření. Neustálé používání dezinfekcí, stejně jako časté mytí rukou (děti to již dnes zvládají 
sami bez neustálého připomínání, protože jsou moc šikovné). Velké poděkování patří našim 
zaměstnancům, rodičům a také dalším návštěvníkům mateřské školy. Ale bohužel se stalo, že 
dítko, které se setkalo s bacilem v průběhu vánočních svátků ve své rodině, přišlo do školky, 
aniž by vykazovalo jakékoli příznaky nákazy. Naštěstí bylo ve školce pouze jeden den a nestihlo, 
dle dosavadních výsledků testování, nakazit nikoho dalšího. Děkujeme rodičům, že nás včas 
informovali. I my jsme nezaháleli. Okamžitě jsme kontaktovali KHS a problém ihned řešili, 
abychom zamezili dalšímu šíření. 2/3 dětí mateřské školy a 4 pedagogičtí zaměstnanci byli 
nuceni nastoupit do karantény dle rozhodnutí KHS, které vydala 7.1.2021. 

Samozřejmě se i k nám donesly „zaručené“ zprávy o zavírání školky, o našich tvrzení rodičům, 
aby si děti nechali raději doma apod. Věřte, že to vše není pravda. Všichni naši rodiče jsou vždy 
a včas informováni nejen osobně, ale také telefonicky, e-mailem či informačními letáčky na 
nástěnkách v MŠ. Pro informování využíváme také webové stránky www.msjesenicka.com či 
FB profil Mateřská škola Jesenická – oficiální stránky. Poslední dvě zmíněné elektronické cesty 
jsou opravdu hojně navštěvované. A pokud se děje něco závažného, snažíme se, aby rodiče 
vše věděli jako první, což se nám daří. 

Nevěřte všemu, co se povídá! Nešiřte, prosím, zbytečnou paniku! Myslím si, že i tak máme 
všichni svých starostí až nad hlavu. 

Pevně věřím, že tento boj s C-19 všichni brzy ve zdraví zvládneme a náš život se vrátí do 
„starých“ kolejí. 

Děkujeme všem za pochopení a podporu, nejen našemu zřizovateli, ale i chápajícím rodičům. 

Všem vám přejeme hlavně hodně zdraví. 
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