O czym Rodzic powinien wiedzieć przed 1 września…
• Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe (dzieci
z katarem, kaszlem, gorączką lub innymi objawami chorobowymi
bezwzględnie powinny zostać w domu).
• Dziecko może wprowadzać do przedszkola tylko jeden opiekun.
• Do przedszkola wstęp ma tylko osoba zdrowa, w której domu nikt
nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
• Rodzica lub opiekuna na terenie przedszkola obowiązuje osłona ust
i nosa oraz rękawiczki jednorazowe/dezynfekcja rąk.
• Na terenie przedszkola obowiązuje nas dystans społeczny, który wynosi
1,5 metra.
• Wejście Rodzica wraz z dzieckiem na salę dydaktyczną jest możliwe
w wyjątkowych przypadkach (w razie trudności adaptacyjnych
występujących u dziecka), za zgodą dyrektora placówki, przy
zachowaniu wyżej zalecanych środków ostrożności i zastosowaniu
obuwia zmiennego.
• Przyprowadzanie dzieci:
- możliwe jest wejście z dzieckiem do szatni, ale w szatni jednocześnie
może przebywać maksymalnie 5 osób.
- dziecko przyprowadzone po godz. 8:15 przebiera się w przedsionku rodzic/opiekun nie może wejść do szatni (powodem jest przemieszczanie
się w tym samym ciągu komunikacyjnym dzieci z grupy IV w celu umycia
rąk przed śniadaniem).
• Odbieranie dzieci:
rodzic lub opiekun czeka na dziecko w przedsionku, nie wchodzi
do szatni (wszelkiej pomocy udziela w tym czasie wyznaczona osoba
z personelu przedszkolnego) Jednocześnie w przedsionku z zachowaniem
dystansu może przebywać 3 opiekunów.
• Do rodziców na początku roku szkolnego zwrócimy się z prośbą
o podpisanie zgody na pomiar temperatury u dziecka w placówce.
Pomiary temperatury będą dokonywane wyłącznie w razie niepokojących
objawów u dzieci.
• Jeśli dziecko będzie przejawiało w przedszkolu objawy chorobowe,
zostanie odizolowane od grupy w wyznaczone miejsce (izolatka) i tam
w towarzystwie osoby z personelu przedszkolnego będzie oczekiwało
na odebranie z placówki przez rodzica lub opiekuna.
• Zabrania się przynoszenia do przedszkola zabawek i własnego jedzenia.
*UPRZEJMIE PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I STOSOWANIE SIĘ DO NASZYCH ZALECEŃ *

