
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÄŤ NA ŠKOLSKÉ PROCEDÚRY 

Tieto postupy sú založené na súčasných odporúčaniach v oblasti verejného zdravia.                                              
Tento dokument sa preskúma a očakáva sa, že sa vydajú ďalšie protokoly; budete 

informovaní, keď k tomu dôjde. 

BALLYHAUNIS COMMUNITY SCHOOL 
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 úvod 

Návrat do školy v ktoromkoľvek roku prináša svoje vlastné výzvy, ale tento rok musíme tiež 
čeliť hrozbe, ktorú predstavuje pandémia Covid-19. Pri príprave na návrat študentov sú 
prvoradé záujmy študentov a ich rodín, ako aj bezpečnosť zamestnancov. Je životne dôležité, 
aby sme sa k návratu do školy dostali pozitívne a dôsledne. Pocit pokoja, bezpečnosti, nádeje, 
spolupatričnosti a prepojenosti s našou školskou komunitou a predovšetkým zmysel pre 
pragmatizmus a zdravý rozum zabezpečí efektívny návrat do triedy pre všetkých. 

Účelom tohto dokumentu je pomôcť študentom a ich rodinám poskytnúť jasné usmernenie o 
tom, ako bude naša škola fungovať, keď sa znovu otvoríme. Sme naozaj teší na študentov späť 
a bude robiť všetko možné , aby zabezpečili, že v školskom roku prebieha hladko.  

Tento dokument vás prevedie jednotlivými krokmi sme sa Tak ing urobiť všetko praktické, aby 
sa zabránilo zavedenie Covid-19 do školy a opatrenia, ktoré môžu byť prijaté, aby sa znížila 
pravdepodobnosť šírenia v škole v prípade, že Covid-19 je predstavený do školy. 

  
well-being 

Blaho našich školských komunít je základným prvkom celkového plánu ministerstva školstva 
na zabezpečenie úspešného návratu do školy. Školy dostali od ministerstva usmernenie o 
tom, ako čo najlepšie podporovať všetkých v našej školskej komunite prostredníctvom tohto 
prechodu, a keď sa študenti vrátia , budeme to považovať za prioritu . 

Je dôležité poznamenať, že niektorí študenti môžu považovať návrat do školy za mimoriadne 
náročný a vyžadujú si ďalšiu podporu. Spolupráca medzi rodičmi / opatrovníkmi, študentmi a 
učiteľmi bude nesmierne dôležitá pri pomoci študentom prispôsobiť sa novému školskému 
prostrediu. 

Opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti 

Bezpečný chod našej školy sa zameriava na dve konkrétne oblasti: 

1: Minimalizovanie rizika zavedenia Covid-19 do školskej komunity; a 

2: Riadenie rizika, ak bude zavedené. 

Aby škola dosiahla vyššie uvedené, je nesmierne dôležité, aby bol vírus kontrolovaný: 

· Pravidelná hygiena rúk;           

· Udržiavanie fyzického odstupu;           

· Aplikácia respiračnej hygieny a etikety proti kašľu; a           

· Hygiena životného prostredia.           

Poznanie príznakov COVID-19 

Aby sa zabránilo šíreniu COVID-19, je dôležité poznať a rozpoznať príznaky. Ide o tieto 
príznaky: 

o vysoká teplota 
o kašeľ 
o dýchavičnosť alebo dýchacie ťažkosti 
o strata zápachu alebo chuti alebo narušenia chuti 
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Ak si vaše dieťa / deti sťažujú na ktorýkoľvek z týchto príznakov, prosím, nechajte svoje dieťa 
/ deti doma a okamžite zavolajte svojho praktického lekára. V prípade, že máte viac ako jedno 
dieťa navštevujúce našu školu; Ak sa u niektorého z vašich detí prejavia príznaky, žiadame, 
aby všetci súrodenci zostali doma až do výsledku konzultácie s vaším praktickým lekárom a / 
alebo testom COVID-19. 
  
Ak bol študent alebo zamestnanec pred návratom do školy (tj do 14 dní) v zahraničí do 
krajín mimo zeleného zoznamu , žiadame, aby zabezpečili, že zostanú v izolácii 14 po sebe 
nasledujúcich dní pred návratom do školy. Ak vaše dieťa / deti boli pred obnovením školy v 
zahraničí, uvítali by sme od vás e-mail. 
  
Študenti budú povzbudzovaní a očakáva sa od nich, že budú dodržiavať zdravotné 
odporúčania týkajúce sa hygieny rúk, respiračnej etikety atď. Požiadavky v tomto ohľade budú 
jasne oznámené všetkým študentom od začiatku roka. 
  
Izolačné miestnosti budú v škole k dispozícii, ak bude chorý člen školskej komunity. Je 
nevyhnutné, aby všetci rodičia / opatrovníci zaregistrovali správne kontaktné údaje so 
školou. V prípade pochybností kontaktujte okamžite školskú kanceláriu 094 9630235 alebo e-
mail s.gibbons@ballyhauniscs.ie 
  
Ručné dezinfekčné prostriedky budú umiestnené okolo školy, vo 
všetkých základných oblastiach, v telocvični a na vstupných a výstupných miestach 
školy. Všetkým študentom bude poskytnutá aj fľaša dezinfekčného vrecka. Študenti by si to 
mali vždy nosiť a podľa potreby ich používať. Je na zodpovednosti študenta, aby toto vyplnil. 
  
Pravidelná hygiena rúk 

Študenti dostanú pri návrate do školy správne protokoly na umývanie rúk / dezinfekciu 
rúk 

Umývajte si / dezinfikujte ruky 
       pred odchodom z domu 
       pred a po verejnej doprave 
       pri príchode alebo odchode zo školy / iných lokalít 
       pri presúvaní učební 
       pred a po jedle a príprave jedla 
       po kašľaní alebo kýchaní 
       po použití toalety 
       kde sú špinavé ruky 

  
Udržiavanie fyzického distancovania 

Opatrenia uvedené v odporúčaní o verejnom zdraví spadajú do dvoch kategórií 

1. Zvyšujúce sa oddelenie 
2. Zníženie interakcie medzi študentmi, medzi študentmi a zamestnancami a medzi 
zamestnancami, keď sú spolu. 

  
Zvyšujúce sa oddelenie 

mailto:s.gibbons@ballyhauniscs.ie
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Všetky naše triedy boli rekonfigurované tak, aby medzi študentmi udržiavali fyzickú 
vzdialenosť 1 meter.  Všetky dostupné priestory v škole boli využité na maximalizáciu 
fyzického distancovania 

 Prístup do školskej jedálne bude rozvrhnutý tak, aby medzi študentmi umožnil väčší 
priestor. Ročným skupinám budú pridelené odstupňované prestávky a obedy  
 Rozvrhy boli revidované, aby sa minimalizoval pohyb študentov 
 Pohyb študentov na chodbách bude regulovaný a pod dohľadom 
 Niektoré triedy boli rekonfigurované, aby sa znížil počet 
 Skrinky zostanú dostupné pre študentov, ale budú obmedzené na určený čas. Študenti budú 
o nich informovaní počas úvodnej fázy. 

Všetci študenti: 

 Musí sedieť na pridelenom mieste. 
 V učebniach sa nesmú pohybovať stoly. Všetky triedy teraz majú označenie podlahy; je 
dôležité, aby stoly zostali na svojom určenom mieste. 
 Vždy, keď je to možné, udržiavajte fyzickú vzdialenosť od ostatných ľudí 2 metre. Toto bude 
obzvlášť dôležité pamätať počas prestávok 
 Svoju skrinku musíte používať čo najmenej a iba v určených časoch 
 Nesmie trvať v skrinke. 
 Po príchode do školy a počas prestávok by mal byť vonku na čerstvom vzduchu 

  

Znižovanie interakcie 

Na uznanie limitov, do ktorých je možné dosiahnuť medzi študentmi, je potrebný prístup 
zdravého rozumu. Všetci sa však musíme snažiť minimalizovať interakcie.  

Pre väčšinu pa r t študentov zostane vo svojej priradené základňovej triede a učitelia budú 
pohybovať s nimi. Študenti budú počas celého dňa presúvať triedy pre niekoľko svojich 
predmetov vrátane praktických / vedeckých / IT kurzov. Na tento pohyb sa bude dohliadať a 
bude sa minimalizovať.  

Všetci študenti 

 Keď idete do triedy ráno alebo po prestávkach a pri presune z jednej triedy do druhej, urobte 
tak rýchlo 
 Spolupracovať s školiteľmi, ktorí budú na chodbách s cieľom minimalizovať interakciu 
študentov 
 Nesmiete navštíviť uzamykateľné priestory medzi triedami 
 Obmedzte vzájomné pôsobenie pri príchode a odchode na chodbách a v iných spoločných 
priestoroch 
 Jedáleň používajte iba v určený čas prestávky / obeda 
 Vyvarujte sa fyzického kontaktu, ako je objímanie, trasenie rúk 
 Vyhnite sa zdieľaniu osobných vecí, ako sú perá, kalkulačky, knihy atď. 
 Ak ste použili elektronické zariadenia, musíte počítač pred použitím a po ňom vyčistiť 
pomocou dodaných utierok 

  
Respiračná hygiena a etiketa proti kašľu 

Všetci študenti 

 Nedotýkajte sa tváre, očí, nosa a úst 
 Zakryte kašeľ alebo kýchanie pokrčeným lakťom alebo tkanivom 
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 Zlikvidujte tkanivá použité v nádobách 

  
Masky / obaly na tvár 

Od študentov sa bude vyžadovať, aby nosili tvárové poťahy. Látkové poťahy na tvár pôsobia 
ako prekážka, aby zabránili tomu, aby dychové kvapôčky cestovali do vzduchu a na iných ľudí, 
keď osoba, ktorá nosí tvár, zakrýva kašeľ, kýcha, rozpráva alebo zvyšuje hlas. Účelom poťahov 
na tvárové látky je preto zabrániť prenosu vírusu z používateľa (ktorý nemusí vedieť, že je 
infikovaný) na tých, s ktorými prídu do priameho kontaktu.     

Preto sa vyžaduje, aby učitelia, zamestnanci a študenti navštevujúci postgraduálne školy 
nosili pokrývku tváre, keď nie je možné udržať fyzickú vzdialenosť 2 m od ostatných 
zamestnancov alebo študentov.    
Všetci študenti v post primárnej dopravnej schéme by mali nosiť pokrývky tváre, pokiaľ na to 
neexistuje dobrý dôvod. Všetci študenti dostanú na Indukcii kryciu tvár.  
  

Látkové poťahy by nemali nosiť žiadne z týchto skupín:  
        Akákoľvek osoba s ťažkosťami s dýchaním  
        Každá osoba, ktorá je v bezvedomí alebo nespôsobilosť  
        Každá osoba, ktorá bez pomoci nemôže odstrániť tvár  
        Každá osoba, ktorá má osobitné potreby a ktorá sa môže cítiť rozrušená alebo veľmi 
nepohodlná, keď má na sebe pokrývku tváre, napríklad osoby s mentálnym alebo vývojovým 
postihnutím, stavy duševného zdravia, zmyslové obavy alebo hmatová citlivosť.  

  
Všetci študenti: 

 Pri nosení pokrývok tváre by sa študenti nemali dotýkať pokrývky tváre a mali by si umyť 
alebo dezinfikovať ruky (pomocou dezinfekčného prostriedku na ruky) pred nasadením a po 
zložení pokrývky tváre.     
 Pokrytia tváre by sa mali skladovať v priestore určenom pre každého študenta, ktorý je pri 
nepoužívaní oddelený od ostatných (napr. V označenom vrecku), keď sa nepoužíva. 
 Poťahy na tvár by sa mali prať po každom dni používania a / alebo pred ďalším použitím, 
alebo ak sú viditeľne zašpinené.  
 Pokrývky tváre by sa nemali nosiť, ak sú mokré. Vlhký textilný poťah na tvár môže sťažiť 
dýchanie.  
 Noste pokrývku tváre alebo masku nevylučuje potrebu zostať doma, ak je symptomatická.  

  
  
Hygiena životného prostredia 

V súlade s radami o verejnom zdraví sa v našej škole zavedú pravidelnejšie a 
vylepšené režimy čistenia . Naši pracovníci v oblasti upratovania dostali špeciálny školiaci 
program Covid-19 zameraný na upratovanie a škola získala ďalšie finančné prostriedky na 
zvýšenie nákladov na čistenie. 

● Každé školské zariadenie sa vyčistí najmenej raz denne       

● Zvýši sa čistenie spoločného vybavenia, ako sú nástroje, umelecké materiály, 
elektronické a športové vybavenie       

● Ministerstvo školstva nám poskytlo jasné protokoly, vrátane protokolov o čistení, že 
škola bude postupovať v prípade podozrenia alebo potvrdenia prípadu Covid-19.       

Všetci študenti: 
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 Bude im pridelený stôl v ich základnej triede. Musia sedieť pri stole pre všetky triedy, pokiaľ 
ich učiteľ nežiada. V prípade potreby to tiež pomôže pri sledovaní kontaktov. 
 Pri výstupe z triedy musí zabezpečiť, aby so sebou priniesli všetky osobné veci 
 Nesmiete zanechávať školské tašky, knihy alebo iné materiály pozdĺž chodieb 
 Sú zodpovední za čistenie všetkých počítačov, ktoré používajú. Pred použitím by ste mali 
klávesnicu a obrazovku starostlivo utrieť. Na tento účel sa poskytnú utierky. 
 Po prestávke a obede je potrebné dbať na to, aby odpadky a odpadky z nich neboli spadnuté. 

  

uniforma 

Plná školská uniforma sa musí nosiť vždy. Patria sem iba čierne topánky. Odporúčame 
študentom, aby mali na sebe školskú bundu , pretože škola bude po celý deň vetraná. Mikiny 
a iné bundy nie sú povolené. 

Študenti budú mať prístup do šatní pre triedu PE - šatne sú vyznačené tak, aby si študenti 
udržali vzdialenosť 1 metra . 

Ak je to možné, by sme povzbudiť , že vaše dieťa uniforme sa premýva tak často, ako je možné 
pre vás, aby tak urobili. Toto je odporúčacie odporúčanie. 

  

Rutinný deň školy 
Prichádza t o a f rom školy 

Podľa vládnych nariadení budú všetci študenti cestujúci školskou dopravou povinní nosiť 
masku na tvár, sedieť vedľa súrodenca (-ov) alebo zostať sedieť vedľa toho istého 
jednotlivca po zvyšok funkčného obdobia.  Študenti sú požiadaní, aby vylodili autobus jeden 
po druhom usporiadaným spôsobom. 

dopoludnia: 

Študenti by sa nemali stretávať v skupinách blízko seba. Pridelené vstupy a výstupy sa 
poskytnú všetkým ročným skupinám, keď sa vrátia. Mladí študenti budú používať hlavný 
vchod v zadnej časti budovy. Starší študenti využijú predný vchod z cesty. 

Študenti budú pri vstupe do budovy školy povinní dodržiavať protokoly riadenia front. 

Študenti pri vstupe do školy musia: 
 Dezinfikujte si ruky 
 Vždy noste svoju tvárovú masku v budove školy, 

 Choďte do skrinky a usporiadajte svoje knihy a materiály pre svoje hodiny až 
do obeda . Skrinku používajte iba v prípade, ak sa budete držať sociálneho odstupu. 
 Vezmite si pripravenú školskú tašku do triedy a umiestnite ju na pridelenú pracovnú 

plochu. Nedotýkajte sa žiadneho iného stola alebo stoličky, pretože boli vyčistené / 

dezinfikované 
 Potom musíte opustiť školu a ak je vhodné počasie, ísť von zo školy. 
 Keď zaznie zvonček, choďte rovno do svojej triedy pomocou vchodu najbližšie k 

miestnosti. Pred vstupom do budovy sa uistite, že máte na sebe svoju tvárovú masku 

  

Chôdza alebo jazda na bicykli : 
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Všetky školy povzbudzujú študentov, aby chodili alebo chodili do školy, ak to dokážu. Rodičia 
/ opatrovníci sú povinní dodržiavať a rešpektovať všetky protokoly o sociálnej distancovaní 
týkajúce sa akéhokoľvek kontaktu so školou. To zahŕňa udržiavanie vzdialenosti dvoch 
metrov od iných rodín pri odchode alebo zbere ich detí zo školy a akýkoľvek kontakt so 
školou.  

  
Zmena triedy : 
  
Všetky skupiny tried sú priradené k základnej triede. Každý študent bude mať pridelenú 
stoličku vo svojej základnej triede. Počas obmedzeného počtu dní počas dňa môžu študenti 
presťahovať triedy, aby sa zúčastnili na hodinách praktického vyučovania / vedy / 
informatiky - mali by sa vykonať tieto kroky: 

  
        Vložte všetky knihy a vybavenie do školskej tašky  
        Použite vonkajšie chodníkom ako alternatíva k chôdzi v na chodbe , kde je to možné       
 Postupujte podľa pokynov dozorných orgánov prítomných na chodbách. 
 STRETNE ZAKÁZANETE OD ZAČATIA NA VÁŠ ZÁMOK MEDZI TRIEDAMI   

        Keď sa dostanete do svojej izby, choďte rovno na pridelené miesto / stôl  
 Dezinfikujte váš stôl a stoličku pomocou dodaných dezinfekčných utierok.    
 Použitú utierku vložte do koša .   

  
  
Prestávka:  
  
Časové prestávky boli rozložené tak, aby pomohli študentom uľahčiť sociálne 
dištancovanie. Odporúčame vám, aby ste trávili prestávku mimo budovy školy.  
  

 Ak idete po prestávke do inej učebne, ak je miestnosť zadarmo , mali by ste si tašku dať 
do tejto miestnosti na pridelenom stole.   
 Opustiť miestnosť a Go out jde školy alebo do jedálne oblasti.   
 Zariadenie jedálne bude študentom k dispozícii na nákup potravín. Dodržiavajte usporiadané 
systémy poradia. V priestore zhromaždenia bude k dispozícii obmedzený počet 
miest. Odporúčame študentom jesť svoje občerstvenie a ísť von čo najrýchlejšie. 
 Keď zaznie zvonček, choďte rovno do svojej triedy pomocou vchodu najbližšie k 
miestnosti. Pred vstupom do budovy sa uistite, že máte na sebe svoju tvárovú masku      
 Keď sa dostanete do svojej izby, choďte rovno na pridelené miesto / stôl  
 Dezinfikujte váš stôl a stoličku pomocou dodaných dezinfekčných utierok.    
 Použitú utierku vložte do koša .   

  
  
Obed :   
  
Obedové časy boli rozložené tak, aby uľahčovali sociálne odstupňovanie 
študentov. Odporúčame vám, aby ste trávili čas na obed mimo budovy školy.  
  

 Vložte všetky knihy a vybavenie do školskej tašky  
 Choďte do skrinky a usporiadajte svoje knihy a materiály na popoludňajšie kurzy . Skrinku 
používajte iba v prípade, ak sa budete držať sociálneho odstupu.  
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 Ak idete po prestávke na obed do inej učebne, ak je miestnosť zadarmo , mali by ste si tašku 
dať do tejto miestnosti na pridelenom stole.   
 Zariadenie jedálne bude študentom k dispozícii na nákup potravín. Dodržiavajte usporiadané 
systémy poradia. V priestore zhromaždenia bude k dispozícii obmedzený počet 
miest. Odporúčame študentom jesť obed a ísť von čo najrýchlejšie. 
 Študenti seniorov majú dovolené v meste, rovnako ako je to privilégium starších študentov - 
študenti sú zodpovední za udržiavanie ich spoločenského odstupu. Ak by sa vyskytol problém 
so študentmi, ktorí neudržiavajú sociálne dištancovanie a zhromažďovanie mimo obchodov, 
možno bude potrebné toto privilégium odvolať      
 Keď zaznie zvonček, choďte rovno do svojej triedy pomocou vstupu najbližšie k 
miestnosti. Pred vstupom do budovy sa uistite, že máte na sebe svoju tvárovú masku.      
 Keď sa dostanete do svojej izby, choďte rovno na pridelené miesto / stôl  
 Dezinfikujte váš stôl a stoličku pomocou dodaných dezinfekčných utierok.    
 Použitú utierku vložte do koša .   

  

Koniec školského dňa: 

S cieľom uľahčiť sociálne odstup na skrinky, 2 nd , 5 th a TY študenti opustí triedu v 
3.50pm. Všetci ostatní študenti skončia o 16:00.   
Keď zaznie príslušný zvonček:  

        Dezinfikujte ruky pred opustením miestnosti  
        Choďte do skrinky a usporiadajte si knihy a kabelku   
        Keď ste hotoví v uzamykateľnej skrinke, dezinfikujte si ruky  
        Budovu školy okamžite opustite najbližšími vstupnými dverami.  
        Študenti, ktorí cestujú školským autobusom, musia ísť na autobus a nastúpiť na palubu, ak 
to vodič povolí   
        Všetci ostatní študenti musia opustiť školu a ísť domov.  

  

Usporiadanie praktických cvičení 

Očakávame podrobnejšie pokyny týkajúce sa školských aktivít týkajúcich sa konkrétnych 
predmetov, ako je domáca ekonómia a veda. Medzitým sa uplatňujú nasledujúce rady 

● Športové aktivity: budeme odkazovať na pokyny HSPC týkajúce sa návratu do 
športu https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-sport-
guidance-for-outdoor- športovo-and-fitness /       

● Umenie: Študenti by sa mali podľa možnosti nabádať, aby mali vlastné individuálne 
umelecké potreby       

● Hudba: Nástroje by sa v najväčšej možnej miere nemali zdieľať medzi študentmi. Tam, 
kde sa používajú spevy alebo dychové nástroje, musí byť miestnosť dobre vetraná a 
musí sa udržiavať spoločenská vzdialenosť       

  
Vysoko rizikoví študenti 

Škola bude konzultovať s rodičmi / zákonnými zástupcami v prípadoch, keď študenti nemôžu 
navštevovať školu zo zdravotných dôvodov. Budeme sa snažiť zabezpečiť, aby títo študenti 
dostali primeranú podporu na zapojenie sa do vzdelávania a aby zostali v spojení s našou 
školskou komunitou. 

  
Návštevníci školy / schôdzky 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-sport-guidance-for-outdoor-sports-and-fitness/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-sport-guidance-for-outdoor-sports-and-fitness/
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Školský personál nebude v pozícii, aby spĺňali rodičov na jedna ku jednej báze v priebehu tohto 
akademického roka (Dle Guideline s , júl 2020), ak je to esse ntial a len po predchádzajúcom 
objednaní. Všetky takéto žiadosti a stretnutia musia byť zaslané prostredníctvom školskej 
kancelárie 094 9630235 alebo e-mailom s.gibbons@ballyhauniscs.ie 

Všetci pozvaní návštevníci školy budú požiadaní, aby nosili pokrývky tváre a kompletné 
kontaktné záznamové listy v hlavnej kancelárii. 

  

Dôležité poznámky 

 Ako sa každý rok skupina vracia do školy, každý študent dostane doplniteľný dezinfekčný 
prostriedok na ruky . Odporúčame študentom, aby to využívali v čo najväčšej miere, aby sa 
vyhli frontom na dezinfekčných staniciach v okolí školy. Za plnenie tejto fľaše podľa potreby 
zodpovedá študent. Náplňové body budú k dispozícii po celej škole. 
 Študenti dostanú tiež umývateľný poťah na tvár . Toto by sa malo umyť každý večer. Okrem 
toho odporúčame študentom nosiť náhradný poťah na tvár, ktorý je obsiahnutý v označenej 
taške na zips, ktorá je uložená v školskej taške. 
 Študenti môžu iba chodiť do svojich skriniek v nasledujúcich časoch:    

Po príchode do školy         
počas dlhej prestávky na obed         
pred odchodom domov         
iba vtedy, keď sa môžete držať spoločenského dištancovania       

  
 Po ukončení školského dňa (16:00) nie je dovolené študentom byť v budove školy, pretože sa 
musí vyčistiť.   
 Škola má zavedený plán odpovedí Covid-19. Je k dispozícii na našej webovej 
stránke http://ballyhauniscs.ie 
 Po opätovnom otvorení školy absolvujú všetci školskí pracovníci úvodné školenie Covid-19. 
 Boli vymenovaní vedúci predstavitelia práce (LWR). Jedným z kľúčových aspektov ich úlohy je 
konzultovať s vedením školy o kontrolných opatreniach potrebných na minimalizáciu rizika, že 
zamestnanci a študenti budú vystavení opatreniam a protokolom Covid-19 - tieto opatrenia a 
protokoly sa budú podľa potreby neustále monitorovať a aktualizovať. 
 Po celej škole sa zobrazuje významné značenie, ktoré upozorňuje na znaky a príznaky Covid-
19 a na podporu dobrej hygieny rúk a dýchacích ciest. 
 Všetky nepodstatné cesty na školské aktivity boli pozastavené 
 Ak má študent v škole príznaky Covid-19, sú k dispozícii jasné protokoly. Študent bude 
izolovaný a rodičia / opatrovníci budú okamžite kontaktovaní 
 Udržujeme protokol kontaktov, ktorý môže byť potrebný na sledovanie kontaktov. 

  

Kontaktné údaje: 

Riaditeľ: principal@ballyhauniscs.ie 

Zástupca riaditeľa: o.macken@ballyhauniscs.ie 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://ballyhauniscs.ie

