Drodzy rodzice dzieci w instytucjach opieki codziennej
Od poniedziałku 20 kwietnia dzieci znowu będą mogły wrócić do przedszkola, żłobka i podobnych
intytucji. Nie będzie to jednak dokładnie to samo, co przed wybuchem epidemii Corony i
zamknięciem wszystkiego. Musimy nadal ograniczać ryzyko infekcji w jak największym stopniu,
dlatego musimy spełnić szereg warunków. Jednocześnie musimy zadbać o bezpiecznstwo i dobro
Waszych dzieci. Dzieci muszą mieć nadzór i opiekę, której potrzebują, i muszą istnieć możliwości
zabawy i rozwoju. Dlatego pracujemy teraz na najwyższych obeotach, aby wszystko było na swoim
miejscu.
Zapewnienie odpowiednich warunków to duże zadanie. Rada Miasta Gminy Gribskov postanowiła
zatem odroczyć ponowne otwarcie z 15. na poniedziałek 20 kwietnia. Rada Miasta postanowiła
również utrzymać program Mini-FO od środy 22 kwietnia.
W liście tutaj możesz przeczytać o szczególnych okolicznościach, które będą miały miejsce, gdy
będziemy otwierać w poniedziałek, oraz o tym, jak postępować jako rodzice. Otrzymasz również
więcej informacji od kierownika przedszkola dziecka, na temat tego, jak zostanie to
przeprowadzone w waszym konkretnym przypadku.
Obecny plan oparty jest na wytycznych Krajowej Rady Zdrowia, jakie są one na dzień dzisiejszy.
Może to być coś, co będzie można rozwiązać w lepszy sposób i mogą pojawić się nowe wytyczne.
Dlatego zmiany mogą mieć miejsce w przyszłości. Zawsze będziesz informowany o nich tak
szybko, jak to możliwe.
Aby odnieść sukces z dobrym, bezpiecznym i zdrowym ponownym otwarciem instytucji,
potrzebujemy Twojej pomocy. Możemy to zrobić tylko razem.
W tej chwili obecnej instytucje nasze są w trakcie planowania nowego życia codziennego.
Reorganizują zabawki i codzienne czynności, planują, gdzie i jak będą dostarczane i odebrane
dzieci. Planują, jak wspierać i przywracać relacje między dziećmi-dorosłymi i dziećmi-dziećmi,
teraz, gdy muszą one być w mniejszych grupach itp. Wszystkie rutyny i działania edukacyjne
muszą zostać zreorganizowane, a także ustanowione nowe nawyki i zachowania higieniczne.
Dowiesz się więcej na ten temat od szefa instytucji, gdy tylko osiagniemy wgląd we wszystkie
praktyczne aspekty.
Wprowadzenie nowych dzieci w nadchodzącym okresie jest ustalana indywidualnie między
rodzicami a kierownictwem, aby było bezpieczne dla każdego dziecka i aby wszyscy byli świadomi
wzajemnych oczekiwań.
Wspólne wytyczne w zakresie opieki dziennej
Sprzątanie
●
●
●
●

Sprzątanie odbywać się będzie częściej niż zwykle
Wszystkie zabawki będą dokładnie czyszczone dwa razy dziennie
Dzieci nie mogą przynosić zabawek z domu.
Zabawki, których nie można oczyścić zgodnie z instrukcją, będą przechowywane poza
zasięgiem dzieci.
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Higiena rąk
●
●

Dzieci i dorośli często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem.
Rodzice, którzy wchodzą do przedszkola, muszą umyć ręce lub przmyć je spirytusem po
wejściu.

Dodatkowy odstęp
●
●

Wszyscy dorośli zachowują dystans między sobą podczas dostarczania i odbierania dzieci obowiązkiem rodziców jest zachowanie dystansu.
Nie powinniśmy unikać bliskiego kontaktu z dziećmi, ale ograniczamy kontakt fizyczny, gdy
tylko jest to możliwe, i trzymamy się z dala od rodziców i kolegów

Będziemy na zewnątrz tak bardzo, jak to możliwe
●
●
●
●

Planujemy dzień tak, abyśmy byli na zewnątrz jak najwięcej. Unikamy bycia w środku zbyt
wielu naraz.
Rodzicom nie wolno gromadzić się w grupach, gdy dzieci są przekazywane lub odbierane.
Obowiązkiem rodziców jest, aby tak się nie stało.
Jeśli to możliwe, dzieci powinny zostać przekazane i odebrane na zewnątrz

W mniejszych grupach
●
●

Dzieci będą podzielone na mniejsze grupy.
Zapewnimy, żeby dzieci były dostarczane i odbierane w spokojny sposób.

PAMIĘTAJ, aby przestrzegać wytycznych również w czasie spotkań dla zabaw w czasie wolnym.
Posiłki
●
●
●

W założeniu wszystkie dzieci muszą same mieć spakowane posilki - z wyraźnym imieniem.
Jemy lunch w grupkachch, więc kontakt między małymi grupami jest ograniczony.
Nie dzielimy się jedzeniem i nie możemy częstować podczas urodzin.

Choroba
●
●
●

Dzieci z najmniejszymi objawami choroby muszą pozostać w domu.
Jeżeli dziecko zachoruje, zadzwonimy do jego rodziców i muszą pozostać w domu przy
najmniejszych objawach. Chore dzieci należy odebrać jak najszybciej.
Jeśli u rodziny zdiagnozowano Coronę, dzieci nie wolno wysyłać do opieki dziennej do 48
godzin po tym, jak u pacjenta zakończyły się objawy.
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Warunki praktyczne
●
●

Wszyscy rodzice muszą upewnić się, że ich dane kontaktowe są zaktualizowane w witrynie
Intra dla dzieci.
Ze względu na zasoby personalu i planowanie ważne jest, aby dostarczać i odbierać dzieci
w terminie uzgodnionym z instytucją.

Nowe i zmienione życie codzienne
Wszyscy musimy przygotować się do codziennego życia, które NIE będzie takie same jak
wcześniej. Musimy współpracować w nowych ramach edukacyjnych z nowymi warunkami i
innymi procedurami. Może powodować niepewność i zamieszanie. Ale dzieci są dobre w
dostosowywaniu się do nowych warunków i rutyny - dla nas dorosłych jest to często trochę
trudniejsze. Porozmawiaj ze swoimi dziećmi i przygotuj je do ponownego pójścia do żłobka lub
przedszkola - ale w nieco nowy sposób. Zapewnij ich, że wszystko będzie OK i w porządku W
poszczególnych przedszkolach porozmawiamy również z Twoimi dziecmi w sposób konkretny i
bez lęków. Porozmawiamy, kiedy będą zaniepokjone i uspokoimy je, jeśli będą zdezorientowane
lub niepewne.
Zrobimy wszystko, aby przedszkole było bezpieczne, przyjemne i ciekawe. Pomagając sobie
nawzajem i współpracując z rodzicami, możesmy odnieść sukces. Jeśli nurtuje Cię, co będzie w
przedszkolu w nadchodzącym okresie, namwaiamy, abyś zadzwonił i porozmawiał o tym z
kierownictwem lub wysłał im e-mail.
Obejrzyj ten krótki film o tym, jak ponownie pójść z dzieckiem do przedszkola.

Film: Sådan går vi i børnehave igen

(Tak pójdziemy znowu do przedszkola)

Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie.

