Le Proviseur

Prague, le 28 février 2020

CORONAVIRUS COVID-19
Mesdames, Messieurs,
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
Régions italiennes de Lombardie (région de Milan) et Vénétie (région de Venise).

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.)

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/
En cas de forte inquiétude et de symptômes avérés appelez : le 155 (SAMU tchèque) ou le 112 (urgences)
Nous comptons sur le sens civique de chacun pour respecter ces recommandations.

Gilles Martinez

Proviseur
Lycée Français de Prague
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V Praze, dne 28.února 2020

KORONAVIRUS Covid -19
Vážení,
Abychom zabránili 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 následujících 14 dní po jejich návratu do Prahy.
- Čína (Hong Kong a Macao včetně)
- Singapur
- Jižní Korea
- Italská Lombardie (region Miláno) a Venécie (region Benátek)
Ve 14-ti dnech, které následují po vašem návratu do Prahy, jsou doporučena tato opatření:
- Meřit si teplotu dvakrát denně
- Sledovat případné vyskytnutí veškerých symptomů naznačujících infekce dýchacích cest (kašel,
náročné dýchání, atp.)
- Nosit chirurgickou roušku, při kontaktu s jinou osobou a v případě vycházení
- Pravidelně si mýt ruce a používat hydro-alkoholický roztok
- 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.)
Zároveň byla otevřena telefonická linka, na které vám, v případě potřeby, budou poskytnuty veškeré potřebné
informace: (+420) 724 810 106
Další, francouzskou a českou vládou, zveřejňované informace naleznete na těchto odkazech:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus a http://www.szu.cz
V případě, že si nebudete jisti a zároveň na sobě zpozorujete nějaké z výše jmenovaných příznaků,
kontaktujte: 155 (Česká záchranná služba) nebo 112 (Tísňová linka).
Počítáme s osobní zodpovědností každého z vás, aby výše zmíněná doporučení byla respektována.

Gilles Martinez
Ředitel Francouzského lycea v Praze
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