Všechny osoby jsou povinny ve všech prostorách budovy
školy nosit ochranu nosu a úst (tj. roušky nebo respirátory).
Při příchodu do budovy školy, vstupu do třídy nebo jiných
prostor má každá osoba povinnost si umýt ruce mýdlem a
vodou (20-30 sekund) nebo použít dezinfekci na ruce.

Studentům, kteří trpí příznaky
infekčního onemocnění, které
jsou projevem alergického či
chronického onemocnění, je
umožněn vstup pokud prokáží,
že netrpí infekční nemocí. Tuto
skutečnost potvrzuje lékař.

Studenti mají zakázáno vpouštět do budovy
školy další (cizí) osoby. Zákaz se vztahuje i
na osoby, které student zná, ale nejedná se
o zaměstnance školy.
Vedení školy může umožnit vstup cizí osoby
pouze v odůvodněných případech. Osoba má
povinnost dodržovat stanovená opatření.
Při vstupu do budovy může být osobám na
základě oprávněného zájmu školy měřena
tělesná teplota.
Větrání učeben a jiných prostor se provádí
opakovaně během vyučovací hodiny i o
přestávce. Krátkodobé větrání s otevřením
oken se provádí pouze za přítomnosti
zaměstnance školy. Větrání pomocí systému
ventilace se provádí dle potřeby.
Studentům je přísně zakázáno navštěvovat
o přestávkách jiné třídy nebo se shlukovat
ve společných prostorech (tj. na chodbách,
toaletách, schodišti aj.).

PRAVIDLA PRO HYGIENU A
POHYB V BUDOVĚ ŠKOLY
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Jednotné místo pro sdílení informací – oznámení se zveřejňují
na webových stránkách školy www.mgbrno.cz. Onemocnění
osob nemocí COVID-19 se oznamuje studijnímu oddělení
školy (tel.: 541 214 125-6, 777 758 988).
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1. Navlhčete si ruce pod tekoucí vodou.
2. Naneste dostatečné množství mýdla do dlaně.
3. Krouživým pohybem třete ruce dlaní o dlaň.
4. Ruce dejte dlaněmi k sobě. Prsty zaklesněte a třete dlaněmi o
sebe ze strany na stranu.
5. Položte dlaň pravé ruky na hřbet levé ruky. Zaklesněte prsty.
Třete pravou dlaň o hřbet levé ruky. Ruce vyměňte.
6. Krouživě myjte pravou rukou palec levé ruky, ruce vyměňte.
7. Krouživě třete levou dlaň prsty pravé ruky, ruce vyměňte.
8. Dlaní pravé ruky krouživě omyjte zápěstí levé ruky a naopak.
9. Ruce opláchněte, držte je pod proudem tekoucí vody.
10. Hotovo! Ruce osušte.

