Vážení žáci/klienti, rodiče,

dnes přidáváme průběžnou informaci trochu obecnějšího charakteru.
V JÚŠ od začátku školního roku jsme zatím měli pouze (v minulých týdnech zmíněné) 2 výskyty
nakažených kolegů.
Aktuálně se nám doposud vrací všechny testy „významných kontaktů“ jako negativní.
Začínají se nicméně výrazně množit případy nezávislé na nás. Případy, kdy je zaměstnanec
v karanténě/testován na základě kontaktu mimo JÚŠ s někým, kdo má výsledky pozitivní, případně
s někým, kdo se potkal s někým, kdo má výsledky pozitivní. Žádaný tento případ nesouvisí se
zmíněnými dvěma případy a přicházejí z venku.
Zatím všechna testování v této oblasti byla také s výsledky negativními.
Zároveň, protože nechceme nic podcenit, se občas stane, že někdo z kolegů z těchto důvodů musí
krátkodobě zůstat doma. Není třeba za tím hledat nic jiného než naši obezřetnost a spolupráci v této
věci ze strany kolegů, kteří vždy okamžitě takové situace hlásí a řeší dle pokynů HS. Je to veliké
množství práce, ke kterému přistupujeme s maximální zodpovědností.
Pokud by se objevil další pozitivní případ, budeme o tom určitě informovat. Tedy v případě, že by se
objevila nějaká nepodložená informace zavánějící panikou, není nic jednoduššího než si aktuální
situaci ověřit na sekretariátu. Tato doba opět začíná nahrávat šíření různých nepřesných informací,
nepodléhejme jim!
Aktuálně, kromě několika kolegům, se tato situace stala také mě (ve škole syna má jeden z učitelů
pozitivní test, tedy třída zůstává doma, a čekáme na dnešní informaci od HS, zda se jednalo o kontakt
významný a další kroky) a také mému zástupci (jeho syn byl ve významném kontaktu s někým dalším
pozitivním). Oba jsme se dozvěděli informaci ke konci víkendu. Je to shoda událostí nesouvisejících
s případy v JÚŠ. U nikoho z nás čtyřech se neprojevují žádné příznaky, čekáme na další doporučení
HS.
Tedy díky všem, za racionální přístup a přeji pevné zdraví.
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