INFORMACJE DLA RODZICÓW
Szanowni Państwo,
Przed zgłoszeniem dziecka do przedszkola/żłobka prosimy o zapoznanie się z poniższymi
informacjami.
Każdy rodzic musi sobie zdawać sprawę, że wysłanie dziecka do przedszkola/żłobka wiąże się z
pewną niewiadomą.
Wiele osób (dzieci, dorosłych) w czasie pandemii są niezdiagnozowanymi nosicielami
koronawirusa. Nie wiemy i nie mamy możliwości sprawdzenia, czy wśród społeczności
przedszkolnej nie znajdzie się osoba stanowiąca potencjalne źródło zakażenia.
Zalecenia GIS, które przedszkole/żłobek będzie zobowiązane stosować nie gwarantują 100%
pewności, że do zakażenia nie dojdzie. Np. pomimo, iż dzieci będą przebywały w mniejszych niż
zazwyczaj grupach, trudne będzie ograniczenie fizycznego kontaktu pomiędzy nimi (zachowanie
zalecanej odległości, zakaz kontaktu fizycznego).

W związku z tym posyłacie Państwo dziecko do przedszkola/żłobka na własną
odpowiedzialność.
Jak pokazują wszelkie dostępne dane, jeśli dzieci zapadają na chorobę wywołaną
koronawirusem, to przechodzą ją zazwyczaj bezobjawowo, ale są nosicielami wirusa i mogą
zarażać osoby ze swojego otoczenia, co może stanowić zagrożenie dla Państwa czy Państwa
najbliższych.
Są trzy najbardziej charakterystyczne objawy choroby COVID-19, wywołanej przez
koronawirusa: kaszel, gorączka oraz duszności. Pacjenci skarżą się również na bóle mięśni,
głowy i gardła oraz brak smaku i węchu. Infekcja przypomina więc grypę. U dzieci może pojawić
się również izolowana gorączka, biegunka, wymioty oraz gorsze samopoczucie.
Dolegliwości pojawiają się zwykle w ciągu 2-10 dni po kontakcie z wirusem. Okres inkubacji
może być jednak dłuższy. Należy pamiętać, że symptomy choroby nie występują u wszystkich
nosicieli koronawirusa COVID-19. Mogą oni przejść infekcję bez objawów, ale w tym czasie
zarażają inne osoby.
Dlatego też prosimy o poważne zastanowienie się przed podjęciem przez Państwa tej
decyzji.
•

Z opieki placówki w pierwszej kolejności mogą korzystać dzieci, których rodzice są
pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu lub
przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz rodzice, którzy nie mają możliwości
pogodzenia pracy z opieką w domu.

•

Zasady zgłaszania chęci powrotu dziecka do przedszkola/żłobka ustala Dyrektor Happy
Bees. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.

•

Do przedszkola/żłobka można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych tj. katar, kaszel, gorączka (powyżej 37°C). Dzieci przyprowadzone do
przedszkola/żłobka, przed wejściem do placówki, będą miały mierzoną temperaturę
ciała, termometrem bezdotykowym. Dziecko z objawami chorobowymi lub gorączką nie
zostanie przyjęte do placówki.

•

Do placówki nie może uczęszczać także dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę.
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•

Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata, rodzic musi mu zapewnić indywidualną osłonę ust i nosa
(maseczka, chusta itd.) w drodze do i z placówki.
WAŻNE! W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci jak
i pracowników przedszkola/żłobka.

•

Podczas odprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/żłobka rodzic lub opiekun
prawny musi być zabezpieczeny w środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa,
rękawiczki).

•

Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” przed wejściem do placówki.

•

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z placówki:
- rodzic lub prawny opiekun nie wchodzi do placówki,
- w godzinach 6.45–7.00 Żłobek; 7:00-7:15 I grupa i 7:15-7:30 II grupa, rodzic/opiekun
prawny podchodzi do drzwi wejściowych prowadzących do szatni po czym pracownik
placówki tam mierzy dziecku temperaturę, termometrem bezdotykowym następnie
wpuszcza dziecko do placówki (jeżeli pracownik nie podchodzi do drzwi to znaczy że w
tym momencie odprowadza inne dziecko do sali i proszę zaczekać lub zadzwonić
domofonem)
- jeżeli dziecko nie wykazuje objawów chorobowych oraz nie ma temperatury powyżej
37°C, rodzic zdejmuje mu osłonę ust i nosa (zabierając ją ze sobą)
- dziecko należy przyprowadzać w określonych godzinach wyznaczonych dla każdej
grupy indywidualnie w celu uniknięcia zarażenia się COVID-19 od innego dziecka z innej
grupy i odbierać w godzinach określonych, wyznaczonych dla każdej grupy
indywidualnie w II TURACH pierwsza rozpoczyna się o godzinie 12:00–13:00; druga od
14:20–16:15. Dzwoniąc na nr telefonu lub dzwoniąc domofonem, szczegóły odbierania w
odrębnej procedurze. Dziecko, po którego przyszedł Rodzic/prawny opiekun, wydaje
pracownik przedszkola.
- na dziecko oczekujemy na zewnątrz budynku tak, aby nie blokować dostępu dla innych
odbierających,
- jeżeli dziecko ukończyło 4 lata, po wyjściu z placówki rodzic powinien mu założyć
osłonę na usta i nos.

•

Podczas pobytu w placówce dzieci będą miały zapewnione posiłki, przygotowywane z
zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

•

Dzieci przebywają w wyznaczonych salach. W czasie zagrożenia nie będą odbywać się
żadne wycieczki lub wyjścia poza teren placówki. Również plac zabaw jest wyłączony z
użytkowania ze względu na brak możliwości zapewnienia dezynfekcji znajdujących się
tam urządzeń.

•

Dziecko, u którego w trakcie pobytu dziennego w placówce, wystąpiły objawy
chorobowe zostaje natychmiast odizolowane od innych dzieci. Rodzic ma obowiązek
odebrać dziecko w trybie pilnym, najpóźniej w ciągu 1 godziny. Dziecko pod opieką
pracownika przedszkola oczekuje na odbiór rodzica lub opiekuna.
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Pamiętaj! Codziennie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny:
• niepodawaniu ręki na powitanie,
• unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,
• myciu rąk,
• zasłanianiu ust i nosa podczas kichania czy kaszlu (w łokieć).
Ty również powinieneś je stosować. Dzieci uczą się przez obserwację zachowań dorosłych.
Wytłumacz dziecku, że nie może przynosić do przedszkola/żłobka swoich zabawek lub
przedmiotów z domu.
Niezwłocznie zgłoś dyrekcji placówki, że któryś z domowników mógł mieć kontakt z
osobą zarażoną COVID-19, u dziecka wystąpiły objawy chorobowe lub rodzina została
objęta kwarantanną.
To dla nas wszystkich trudny czas, postarajmy się jak najlepiej współpracować dla dobra i
bezpieczeństwa naszych dzieci i pracowników przedszkola.
Z góry dziękujemy za bliską i życzliwą współpracę,
Zespół Happy Bees
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