Ważne informacje dla Rodziców,
których dzieci będą uczęszczać do placówki od 11 maja 2020 r.
Organizacja opieki w placówce


Placówka będzie czynna w godzinach dostosowanych do większości
Rodziców



Dzieci przyjmowane będą tylko do godz. 8,00. Ograniczenie czasu
przyprowadzania dzieci związane jest z przeprowadzaniem dezynfekcji.



Sale dzieci:

- dzieci żłobkowe – sala różowa (parter)
- dzieci 3 letnie – sala zielona (parter)
- dzieci 4 letnie – sala fioletowa (II piętro)
- dzieci 5 i 6 letnie – sala pomarańczowa (I piętro)


Rodzice dzieci 2 i 3 letnich proszeni są o przyniesienie podpisanych
poduszek



Dzieci 5 i 6 letnie proszone są o przyniesienie swoich książek

(wszystkie te rzeczy należy zostawić w szatni, aby zostały przez pracowników
zdezynfekowane)


Zarówno rodzic, jak i dziecko powyżej 4. rok życia, podczas drogi do i z
placówki muszą mieć indywidualną osłonę nosa i ust. Maseczkę dziecku
zdejmuje sobie samo dziecko lub jego rodzic przed wejściem do budynku.
Sugerujemy, aby po przekroczeniu bramki przedszkola zdjąć maseczkę, aby
dziecko do budynku weszło już bez maseczki. Maseczka nie zostaje w
placówce, zabiera ją rodzic. Dobrze byłoby, aby Rodzic miał przygotowany
np. woreczek do którego schowa maseczkę dziecka. Rodzic nie zdejmuje
maseczki.



W wejściu do budynku umieszczona jest instrukcja dezynfekcji rąk oraz
płyn do dezynfekcji. Wszystkie osoby dorosłe przed wejściem do budynku
muszą zdezynfekować ręce. Dzieci, myją ręce żelem antybakteryjnym bez
użycia wody (dzieci nie obowiązuje dezynfekcja rąk).



Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko musi mieć własne
rękawiczki (placówka nie zapewnia rękawiczek rodzicom).



W wejściu do placówki (w wiatrołapie) dziecku mierzona jest temperatura.
W przypadku temperatury 37 st. C i wyższej, dziecko nie jest przyjmowane.

Pracownik przyjmujący dziecko jest zabezpieczony środkami ochrony
osobistej, tj. rękawiczki, maseczka ochronna, ewentualnie przyłbica.


Ogranicza się przebywanie osób w placówce. Tylko jeden rodzic może
przyprowadzić lub odebrać dziecko.



Rodzic z dzieckiem kieruje się do wskazanej przez pracownika szatni,
rozbiera dziecko i przekazuje pracownikowi, który zaprowadzi dziecko do
łazienki w celu umycia rąk.



W szatni przebywać może tylko jeden Rodzic z dzieckiem.



Prosimy Rodziców o zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu
do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.



Do placówki dziecko nie może wnosić niepotrzebnych przedmiotów, np.
zabawek.



Odbiór dzieci odbywać się będzie od godz. 14,15.



Przy odbiorze prosimy Rodziców o przestrzeganie reżimu sanitarnego
(maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk) oraz reżimu społecznego
(bezpieczne odległości)



Z ogrodu nie mogą korzystać dzieci po odbiorze z placówki, nawet pod
opieką rodzica.

To bardzo ważne, by stosować się do zaleceń
– chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich !

