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ZMENA !!!
Oznamujeme Vám, že z dôvodu karanténnych opatrení v MŠ Jakubov od pondelka 22.02.
2021
, ostávajú doma
v preventívnej karanténe
iba žiaci
, ktorí majú
súrodencov v 3. triede MŠ
https://www.jakubov.sk/sprava/17640/ms-opatrenie-dolezite.html
. Rodičia môžu požiadať o pandemickú OČR. Výnimku majú žiaci, ktorí prekonali ochorenie
COVID_19. Zákonní zástupcovia predložia lekárske potvrdenie mailom, mms.

Testovanie 20.02.2021 (SOBOTA) pre ZZ a zamestnancov školy

v zmysle uznesenia vlády, vyhlášky ÚVZ SR a Rozhodnutia Ministerstva školstva bude
potrebné aj pre budúci týždeň predložiť k Vyhláseniu negatívny test ZZ žijúceho v
spoločnej domácnosti s dieťaťom
alebo
potvrdenie o prekonanom ochorení
. Tento pokyn platí
iba pre zákonných zástupcov
,
ktorí sa nebudú testovať
v obci Jakubov. T
estovanie v našej obci sa uskutoční v sobotu 20.02.2021 od 9,00-18,00. Prestávka bude od
12,00-13,00. Posledné odbery 11,45 a 17,45.

ZZ, ktorí sa budú testovať v Jakubove si zoberú čisté Čestné vyhlásenie pri registrácii
v KD
,doma ho vypíšu, podpíšu a v pondelok 22.2.
2021 pošlú po deťoch do školy.
Netreba, aby
ste prikladali
kópiu negat.testu alebo screenshot negat.testu.

Tí zákonní zástupcovia, ktorí sa nebudú testovať v obci Jakubov pošlite screenshot
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negatívneho testu
do
školy na mail, do ižk, prípadne formou sms, mms... v sobotu 20.02. alebo v nedeľu 21.02. 2021.
Nep
osielajte papierovú kópiu testu
!
Pošlite iba papierové
Čestné vyhlásenie
po deťoch do školy.

Tí ZZ, ktorých deti neabsolvovali prezenčné vyučovanie, ale ZZ sa chcú dať otestovať, aby
deti mohli nastúpiť do školy, nájdu Čestné vyhlásenie v prílohe ižk, alebo na mieste testovania v
KD Jakubov pri registrácii.
https://www.jakubov.sk/sprava/18642/testovanie-v-sobotu-20-02-2021.html
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