Szanowni Rodzice!
Działalność Samorządowego Przedszkola w Rogozinie zostanie wznowiona od 18 maja 2020 r.
Zmieniają się zasady funkcjonowania przedszkola.
Zgodnie z zaleceniami GIS w przedszkolu zostaje wprowadzony REŻIM SANITARNY
oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY.
 W każdej grupie będzie prowadzona działalność dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńcza.
 Dzieci będą przebywały w wyznaczonych i stałych salach wg opracowanego harmonogramu.
 Ze względu na sytuację epidemiczną jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczebność grup
przedszkolnych do 12 dzieci.
Rodzicu!
1. Pierwszeństwo korzystania z przedszkola będą miały dzieci, których rodzice nie mają możliwości
pogodzenia pracy z opieką ( wskazania zamieszczone w Oświadczeniu).
2. Przyprowadzaj do placówki dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych!
3. Każdy rodzic/opiekun prawny powinien być zaopatrzony w osobiste środki ochrony tj. rękawiczki i maseczkę.
4. Przed wejściem do przedszkola każdy dorosły dezynfekuje ręce udostępnionym środkiem.
5. Każdego dnia dziecko przed wejściem do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę oraz w trakcie
pobytu w przedszkolu.
6. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola nie może wchodzić na teren placówki, dziecko jest
odbierane przez pracownika przedszkola w przedsionku/wiatrołapie budynku, który przebiera je w szatni
i odprowadza na salę zajęć.
7. W przedsionku/wiatrołapie budynku (w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka) może przebywać
jednocześnie 1 rodzic i 1 dziecko, kolejne osoby czekają przed wejściem do budynku.
W celu zapewnienia sprawności działania prosimy bezwzględnie przestrzegać czasu przyprowadzania
i odbierania dzieci, który wskazują Państwo w Oświadczeniu. Prosimy o jak najkrótsze przebywanie z
dzieckiem w przedsionku/wiatrołapie budynku.
8. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę przekaż pracownikowi odpowiedzialnemu za odprowadzenie
dziecka do sali aktualne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Pracownik przekaże je nauczycielowi.
9. Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata zabezpiecz mu osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
10. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas
wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
11. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie
umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie
poinformowany telefonicznie i ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (do 30 min.)
12. Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
13. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania
oczu, nosa, ust, aby często myło ręce woda z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
14. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
15. Pamiętaj, aby Twój numer kontaktowy był aktualny.
16. Przyprowadzając dziecko do przedszkola, masz świadomość zagrożenia jakie niesie za sobą
koronawirus i bierzesz pełną odpowiedzialność za dobrowolne pozostawienie dziecka w placówce.

Rogozino, dnia ……………………………….……

…………………………….…………

……………...………………………

podpisy rodziców/opiekunów prawnych

