
Informace ohledně nošení roušek a respirátorů u dětí 
a doprovázejících osob 

 

Vážení rodiče,  

v návaznosti na mimořádné opatření MZ, s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání, Vás 
informujeme o skutečnosti, že děti v prostotu MŠ, na rozdíl od učitelů a pedagogických 
pracovníků, roušky mít nemusí. 

To se týká ovšem jen uvnitř a na pozemku MŠ.  

Při pobytu venku mimo prostory MŠ, musí mít chirurgické roušky nebo  dětské respirátory. 

Dejte proto dětem v šatně do přihrádky řádně zabalené dva respirátory, se kterými pak 
následně nakládejte dle hygienických pravidel (desinfekce, výměna, sledování opotřebení, 
apod.). 

Děkujeme rodičům a doprovázejícím osobám, že do objektu MŠ vstupují s ochranou 
dýchacích cest a od 1. 3. 2021 s respirátorem splňujícím požadavky MZ. 

Doporučujeme, aby dítě do MŠ doprovázela a následně odváděla pouze jedna osoba a 
v šatnách se zdržovala jen po dobu nezbytně nutnou. 
 
 

 

 

 

 

Přejeme všem pevné zdraví, buďte, prosím, trpěliví a ohleduplní sami k sobě i ke svému 
okolí. 
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