
POKYN PRO MANIPULACI KNIH  

v případě epidemiologické situace státu na základě  

Preventivně-zdravotní směrnice č. CZ21-Zdr-01-ČA dne 25.10.2021 

Podle nové studie vědců z National Institutes of Health, CDC, UCLA a Princeton University, publikované 

v časopise The New England Journal of Medicine je virus způsobující koronavirové onemocnění 2019 

(COVID-19) několik hodin až dní stabilní v aerosolech a na površích. Vědci zjistili, že původce 

závažného akutního respiračního syndromu koronavirus SARS-CoV-2 byl detekovatelný v aerosolech až 

tři hodiny, na mědi až čtyři hodiny, na kartonu až 24 hodin a až dva až tři dny na plastu a 

nerezové oceli. Výsledky studie poskytují klíčové informace o stabilitě viru SARS-CoV-2, který způsobuje 

onemocnění COVID-19, a naznačují, že lidé se mohou infikovat nejenom kapénkami vzduchem, ale i 

dotykem prostřednictvím kontaminovaných předmětů. 

Z tohoto důvodu správní rada Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT přijala dne 25.10.2021  preventivně 

zdravotní směrnici č. CZ21-Zdr-01-ČA z které vychází tento pokyn pro manipulaci knih při čtenářských 

aktivitách na ZŠ a při čtenářské pregramotnosti v MŠ. 

Obecná pravidla: 

Čtenářská pregramotnost v MŚ: MAMI, TATI, POJĎME SI ČÍST, pod záštitou MŠMT 

1) RODIČE 

• Zodpovídají za dodržování správných hygienických postupů- mytí rukou mýdlem a 

vodou nebo používání dezinfekčních virucidních prostředků na ruce na bázi 

alkoholu,  při každém čtení knih a to o to důsledněji, pokud je v rodině některý člen 

na COVID-19 pozitivní.  

• Pokud dojde k potřísnění kapénkami zejména při kýchnutí, kašlání či smrkání, je 

potřeba knihu otřít čistícím prostředkem lehce tak, aby se nepoškodily jednotlivé 

stránky knihy či obal knihy 

• Pokud v rodině náhle někdo onemocní COVID-19, je rodič povinen toto oznámit 

telefonicky ve své MŠ, de facto přímo garantu čtenářské pregramotnosti 

• Při vracení knih nesmí rodič, který pochází z rodiny s pozitivním 

členem rodiny na COVID-19, vracet knihu samostatně a dávat jí 

na hromadné místo pro odevzdávání knih, ale je povinen knihu 

odevzdat v samostatném obalu (může jim být i papír) tak, aby byla kniha uložena 

do samostatné krabice, kde bude v tzv. „karanténě“ nejméně 4 dny, než bude 

poskytnuta k dalšímu půjčení dalším rodičům. 

2) MŠ 

• Garant MŠ pro čtenářskou pregramotnost zajistí v MŠ samostatnou krabici, kam se 

budou odevzdávat půjčené knihy od rodičů, jejichž jakýkoliv člen byl pozitivní na 

COVID-19. V této krabici zůstanou knihy min. 4 dny, aby tak byla zajištěna ochrana 

proti šíření COVID-19 příp.kontaminovanými knihami. Tyto knihy pak je možné 

použít tedy až v následujícím týdnu pro aktivitu čtenářské pregramotnosti. 

V České Skalici dne 27.10.2021 

Tento pokyn vchází v platnost dnem vyhlášení s účinností od 25.10.2021 

Čtenářská aktivita MAMI, TATI, POJĎME SI ČÍST,  

pod záštitou MŠMT 
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