
1. MATEŘSKÁ ŠxoLA KARLoVY VARY, Komenského 7 , přispěvkováorganizace (dále jen 1. mŠ)

Č.1.: tMSKV/Ř 15412015

PokYn ředitelkY mateřské školy _ýJl?915 1,K preventivnimu opatření protionemocnění žloutenkou typu A vó školáctr a sxolsx ých zařízeních'i'

Ředitelka 1, MŠ vYdává s okamžitou tic1119sJi tento pokyn na základě doporučení primátoraměsta lng, Petra Kulhánka ze dne 9,6.2015 týkající Še o'oporučení kpreventivnímu opatření
Proti onemocnění žloutenkou typu A a vysokého stupně náouipáei. Ř.áiĚrx, í. ni§ixlajlvŠem VED)UCÍM PRA??VN,ÍxYu ryUbP, vŠll pioxázatelně informovat na nástěnkách ainfotabulích v areálech jednotlivých op všechny'za;ě;il;;.; ;. il§;híJh ooloučených
PracoviŠt', vÓetně Školních jÍdelen, všechny. .děti navštěvující jednotliva oij'a ;ejich zákonnézástuPce, vŠechny ostatní návštěvníky 1. Mš následovně'r,ŇooňrÁÓi;ňu Žvrn.lrvĚNA l NAwraovÝcH srRAruxÁcH t, rvtš;:

1. Obecné informace:

HePatitida je zánět jatel"nejČastěji bývá způsobena virovými původci, Virová hepatitidaA neboli Žloutenka. tYPu A bývá označována také jako nemoc špinavých rukou. Jedná seo celosvětově rozŠÍřené virové onemocnění, riziŘo nákazyje vyšší'v rurni.n s nízkýmhYgienickým standardem a v přímořských státech, V ČR se jednou za čas objeví lokálníePidemie ŽloutenkY, .předevŠÍm po povodních, Po epidemii v roce 2008 byly ještě
následující 2 rokY hláŠeny několikanásobně vyšší počty případů onemocnění. l mimoePidemie jsou však u nás každoročně hlášené desítŘy'piípadů nÁx.ár'..původcem
nákazy je virus hepatitiQy A (HVA).

2, Zdroje nákazy a šíření nemoci:

Zdrojem nákazY jsou lidé akutně nemocní abezpříznakoví nosiči (nemocní bez vnějších
ProjevŮ onemocněnÍ). Záludnost tohoto. onemocnění spočívá především v jeho snadném
Přenosu, Cesta přenosu je přímým kontaktem . iňiir.ourno; 

'osobou, 
dálekontaminovanou vodou, ledem v ná§ojích, zeleninou, ovocem a syrovými mořskými

PlodY, zvláŠtě muŠlemi, špatně tepelně zpracovaným rn.rurn i dotekem skontaminovanými předměty. Zdrojem nákazy jsou i lidé v inkubační době - nuro.nýČlověk Před nástuPem Prvních přiznaků. tmportovaná onemocnění mohou být zdrojemnákazy dalŠÍch osob. lnkubaČní doba je diouhá, 15-5o dní, průměrně 28 dní. VirusŽloutenkY A je ve. stolici přítomen již v inkubační době, je ve slinách, v sekretu znosohltanu a v moČi.,Virus vydrŽÍ při teplotě 25" C v suchém'prostředí a ve vodě 30 dní,var ho ničí až za 5 minut, aktivní chlor za 15 minut a UV zářeni za 60 vteřin,

3. Doporučení MSMT pro preventivní opatření:

a) učitelky 
11togtluli 

žáky o nrev9lcj žloutenky typu A (možno využít obecné
informace) . 7,\outenka je nemocí špinavých ,rŘou,'hlavní řoti pripjiin šíření hiije
Přenos stolicÍ Člověka, a proto je nePůtáZita§ím preventivnim'opátrením důktadné
mytí rukou.

b) Školní jídelna vYlouČÍ ze svého jídelníčku podávání syrového ovoce a zeleniny,
které si dítě musí samo oloupat

c) mateřská 
^ 
Škola zajistí dostatečné množství hygienických a deziniekčních

ProstředkŮ Pro Úklid, Školní kuchyni a školní zanrááu, vedoucí pracovníci pouóí
. vŠechnY zaměstnance o zpŮsobu používání dezinfekčních prostréoŘu při úklidud) Pracovnice školní jídelny budou postupovat podle porýne"uá;;;i školní jídátny

(volba jídelníčku, hygienické zásady, úklid)



e) oPatření budou zveřejněna na přístupném mistě i pro další osoby pohybující sev prostorách 1. MŠ

S tÍmto PokYnem seznámÍ,vedoucí praco_vnice neprodleně a prokazatelně všechny svojezaměstnance, PÍsemně doložína prbzenční listině'ředitáic",'"t*rsié §ior,, o-o ts.o.zots

V Karlových Varech 10.6.20.15

Mgr,Bc,Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy


