Vážení rodičia!
Preventívne opatrenia, ktoré sme v súvislosti so šírením koronavírusu prijali
tento týždeň aj v našich školách, škôlkach a detských jasliach, budú pokračovať.
Ústredný krízový štáb dnes (vo štvrtok 12. marca) rozhodol o celoplošnom uzavretí
všetkých škôl a predškolských zariadení na Slovensku od pondelka 16. marca 2020
až do 27. marca 2020 (vrátane). Bratislavské Nové Mesto prerušilo prevádzku svojich
základných a materských škôl už od utorka 10. marca 2020.
Uzávera sa týka aj centier voľného času, základných umeleckých škôl, knižníc,
komunitných a kultúrnych centier. Samozrejme, na úrovni našich škôl naďalej
v zmysle prijatých opatrení zostávajú prerušené aj krúžky a záujmová činnosť.
Rodičia, ktorí počas zavretých škôl zostávate pri deťoch a zamestnávateľ Vám
neumožní „prácu z domu" alebo inú formu voľna, máte nárok uplatniť si
ošetrovné. Sociálna poisťovňa zaviedla zjednodušený spôsob podania žiadosti o
ošetrovné. Netreba tak chodiť k lekárovi ani do pobočky Sociálnej poisťovne.
Žiadosť si možno uplatniť telefonicky na príslušnú pobočku (spíšu s Vami ústnu
žiadosť) alebo vyplnením tlačiva: http://bit.ly/tlacivo-osetrovne, ktoré následne
pošlete obratom mailom na pobočku. Presný postup nájdete aj na našej stránke
www.banm.sk.
Opäť si dovolím apelovať, aby ste nenechávali deti strážiť svojim rodičom.
Ochorenie je vysoko nákazlivé a najohrozenejšou skupinou aj z hľadiska vysokej
mortality sú práve seniori. Nevystavujme ich zbytočným rizikám. Rovnako prísne
dozerajme na to, kde trávia deti voľný čas - nepúšťajte ich do nákupných centier, či
na iné miesta, kde je zvýšené riziko šírenia vírusu.
Vyučovanie aj naďalej bude prebiehať online, žiaci budú dostávať domáce
úlohy a inštrukcie od svojich učiteľov prostredníctvom aplikácie EduPage, alebo inou
elektronickou formou. Sme si vedomí, že domáca forma vyučovania vyžaduje aj
Vašu vyššiu zainteresovanosť pri pomoci deťom s úlohami a zadaniami, za čo Vám
patrí veľká vďaka.
Prosím, naďalej postupujte podľa odporúčaní odborníkov, riaďte sa
informáciami z oficiálnych zdrojov. O všetkom dôležitom informujeme aj na našej
webovej stránke www.banm.sk či sociálnych sieťach.
Ďakujem za pozornosť, pochopenie a za to, ako to zvládate!
S úctou

