Le Proviseur

Prague, le 07 mars 2020

CORONAVIRUS COVID-19
Le Lycée Français de Prague est attentif à l’évolution de l’épidémie de Coronavirus COVID-19.
Un point de situation est régulièrement fait avec l’ambassade de France et les services compétents de l’AEFE.
Les recommandations des autorités sanitaires tchèques sont strictement observées.
A ce titre nous attirons votre attention sur les décisions prises le 06 mars 2020 par le ministère tchèque de la santé
qui prévoient que :




Toutes les personnes qui résident en République tchèque et qui rentrent d’Italie à partir du 07 mars 2020
doivent contacter par téléphone leur médecin ou les services médicaux et se mettre en quarantaine.
En cas de non-notification de son retour d’Italie au médecin ou aux services médicaux les personnes
s’exposent à une amende de 1.000.000 de couronnes.
En cas de violation de la quarantaine ordonnée par le médecin l’amende pourra s’élever à 3.000.000 de
couronnes.

Afin de limiter les risques de contamination par le Coronavirus COVID-19 il est demandé aux élèves et aux personnels
qui auraient voyagé pendant les vacances de février dans les zones suivantes de ne pas se présenter au Lycée français
de Prague pendant les 14 jours suivant leur retour à Prague.
-

Chine (Hong Kong et Macao compris)
Singapour
Corée-du-Sud
Iran
Régions italiennes de Lombardie (région de Milan) et Vénétie (région de Venise), Emilie-Romagne (région de
Bologne).
Zones ce circulation actives du virus en France définies par l’Agence régionale de santé : communes de l’Oise, la
Balme Haute Savoie, communes du Morbihan.
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Dans les 14 jours suivant le retour à Prague les mesures suivantes sont recommandées :
-

surveillez votre température deux fois par jour,
surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire, toux, difficultés à respirer,
portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous devez sortir,
lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution Hydro-alcoolique,
évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées),
évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement
pour personnes âgées)
évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinémas, etc.)
En cas de forte inquiétude et de symptômes avérés appelez : le 155 (SAMU tchèque) ou le 112 (urgences)








Les autorités sanitaires tchèques ont ouvert une ligne téléphonique d’information : (+420) 724 810 106
Vous pouvez également consulter les sites gouvernementaux suivants : https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus et http://www.szu.cz/
Le site de l’Organisation Mondiale de la Santé : www.who.int
Le site de l’ambassade de France en République tchèque : https://cz.ambafrance.org/Coronavirus-2019-nCoVLes-informations-et-les-recommandations-2-mars-2020
Le site de l’Agence pour l’enseignement Français à l’Etranger : https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toutelactualite/coronavirus-covid-19-point-de-situation
Le site du Lycée Français de Prague : www.lfp.cz

Il est rappelé aux familles qu’elles sont seules responsables d’envoyer leurs enfants à l’école.
Compte-tenu des circonstances, la précaution de rester à la maison vaut également pour les enfants atteints d’une maladie
sans gravité.

Gilles Martinez

Proviseur
Lycée Français de Prague
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ředitel školy
V Praze, dne 7. března 2020

KORONAVIRUS COVID-19
Francouzské lyceum v Praze průběžně sleduje vývoj epidemie Koronaviru Covid-19.
Pravidelně probíhají jednání, která svolává Francouzské velvyslanectví v ČR, kde se věnujeme
této problematice a řešíme vývoj a aktuální situaci, těchto jednání se účastní i orgány
zastpující agenturu AEFE, která zřizuje síť francouzských lyceí ve světě. Sledujeme zároveň i
veškerá vyjádření a doporučení českých hygienických a bezpečnostních úřadů.
Z tohoto titulu Vás tímto upozorňujeme na rozhodnutí českého ministerstva
zdravotnictí ze 6. března 2020, které stanoví :




Každá osoba s trvalým pobytem na území ČR navracející se z Itálie počínaje 7. březnem 2020 je povinna
po návratu telefonicky kontaktovat lékaře, který rozhodne o povinné karanténě.
V případě, že se nenahlásí svému lékaři či jinému zdravotnickému zařízení, hrozí mu pokuta až 1000 000
Kč.
Pokud poruší nařízení o povinné karanténě, hrozí pokuta až 3000000 Kč.
Aby se zabránilo riziku šíření Koronaviru COVID -19, je požadováno po všech studentech a
zaměstnancích Lycea, kteří o únorových prázdninách navštívili následující destinace, aby se
nedostavovali do Francouzského lycea v Praze po dobu 14-ti dní od jejich návratu do Prahy.
- Čína (Hong Kong a Macao včetně)
- Singapur
- Jižní Korea
- Iran
- Italská Lombardie (region Miláno), Venécie (region Benátek), Emilie-Romagne
(Boloňský region)
- Oblasti s vyšším výskytem viru ve Francii (definované spádovou hygienickou stanicí):
regiony L´Oise a La Balme Haute Savoie a regiony Morbihanu.
Ve 14-ti dnech, které následují po vašem návratu z ciziny do Prahy, jsou doporučena
tato opatření:
- Meřit si teplotu dvakrát denně
- Sledovat případný výskyt jakýchkoliv symptomů ukazujících na možnou infekci
dýchacích cest (kašel, náročné dýchání, atp.)
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-

Nosit chirurgickou roušku, při kontaktu s jinou osobou a v případě vycházení
Pravidelně si mýt ruce nebo používat hydro-alkoholický gel
Vyhýbat se kontaktu se všemi zdravotně oslabenými osobami (těhotnými ženami,
osobami s chronickým onemocněním, staršími osobami, atp.)
Vyhýbat se místům, kde se vyskytují zdravotně oslabené osoby (nemocnice, školky,
domovy důchodců, atp.)
Vyhýbat se jakýmkoliv vycházkám, pokud nejsou nezbytně nutné (jako např. velká
shromáždění, restarurace, kina, atp.)
V případě větší nejistoty a výskytu výše popsaných příznaků kontaktujte linky:
155 (Česká záchranná služba) nebo 112 (tísňová linka)

Oficiální a aktuální informace:
 Státní zdravotní ústav ČR zavedl telefonickou linku, na které vám, v případě potřeby,
budou poskytnuty veškeré potřebné informace: (+420) 724 810 106
 Informace české a francouzské vlády naleznete na těchto odkazech:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus a http://www.szu.cz
 Informace Světové zdravotnické organizace (WHO) naleznete na tomto odkaze:
www.who.int
 Informace Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR zde:
https://cz.ambafrance.org/Coronavirus-2019-nCoV-Les-informations-et-lesrecommandations-2-mars-2020
 Informace agentury zřizující francouzská lycea ve světě (AEFE) zde:
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/coronavirus-covid-19-point-desituation
 Informace Francouzského lycea v Praze zde : www.lfp.cz

Na závěr je třeba připomenout, že je výhradně na zodpovědnosti rodičů (případně
zodpovědných zástupců) dítěte vyhodnotit, zda je správné poslat své dítě do školy.
Bereme-li v potaz danou situaci, je lepší nechat doma i to dítě, které trpí jakoukoliv nemocí,
a to i v případě, že se jedná o cokoliv méně závažného rázu.

Gilles Martinez
Ředitel Francouzského lyceav Praze
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