Vážení rodiče,
vzhledem k onemocnění 3 žákyň naší školy žloutenkou typu A mají někteří naši žáci a žákyně od 22. 12.
2017 do 5. 2. 2018 karanténu.
Onemocnění virovým zánětem jater typu A byla potvrzena u 3 žákyň naší školy, které byly naposledy před
onemocněním v přípravné třídě /1. B, 3. B a 7. A. Kromě žáků a žákyň těchto tříd byly v epidemiologicky
významném kontaktu, a jsou proto podezřelé z nákazy, tedy z možného vylučování viru zánětu jater typu A
i žákyně tříd 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 7. A, 7. B, 8. A, 9. A (společné WC na
patrech školy).
Proto Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 28. 12. 2017 nařizuje
se souhlasem hlavního hygienika ČR
Mimořádné očkování – 1. dávka – k zabránění virového zánětu jater typu A
Účelem nařízení je provedení očkování osob, které přišly do styku s onemocněním virovým zánětem jater
typu A během zvýšeného výskytu na ZŠ Družby 1383/1 v Karviné – Novém Městě s cílem navození imunity
proti tomuto onemocnění a zabránění dalšímu šíření nákazy. Mimořádné očkování těchto žáků jsou
povinni zajistit od 2. 1. 2018 do 5. 1. 2018 příslušní dětští lékaři.
Pracovníci Krajské hygienické stanice budou předávat dne 4. 1. 2018 od 8 hodin ve vestibulu školy
rodičům exponovaných dětí Rozhodnutí o nařízení opatření, jejichž převzetí je třeba podepsat rodiči nebo
zákonnými zástupci. Zákonní zástupci žáků jmenovaných tříd jsou ze zákona povinni se v tuto dobu
dostavit do školy za účelem podepsání Rozhodnutí.
V Karviné 3. 1. 2018

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy
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