Polnisch

INFORMACJE DLA RODZICÓW

System sygnalizacji Corona
w przedszkolach
państwowych Dolnej Austrii

Drodzy Rodzice,
na początek roku przedszkolnego kierujemy się dwoma myślami:
Chcemy zapewnić dzieciom i Tobie jako rodzinie jak najwięcej normalności w codziennym życiu przedszkolnym, a jednocześnie zapewnić zdrowie wszystkich dzieci i dorosłych w przedszkolach w Dolnej
Austrii poprzez dostosowane do regionu środki zapobiegawcze COVID.
W tym celu opracowano koncepcję działań dla przedszkoli w Dolnej
Austrii w oparciu o „system sygnalizacji Corona” Federalnego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Badań. Oznacza to, że środki ostrożności w
zakresie higieny w przedszkolu są oparte na klasyfikacji ryzyka infekcji w Twojej okolicy.
Będziesz regularnie informowany przez personel przedszkola o aktualnych działaniach prewencji COVID w Twoim przedszkolu - np. W
formie zawiadomień, e-maili, komunikatora przedszkolnego
„KidsFox” czy komisja rodziców.
Poniżej znajdziesz wszystkie ważne informacje o systemie sygnalizacji Corona w przedszkolach państwowych w Dolnej Austrii. Jeśli nie
otrzymają Państwo żadnych innych informacji z przedszkola, we
wrześniu Wasze przedszkole rozpocznie fazę „ZIELONE” sygnalizacji.
Życzę Twojemu dziecku dobrego startu i dużo dobrej zabawy i
wspólnej nauki w przedszkolu
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Christiane Teschl-Hofmeister
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W fazie ZIELONEJ
Przedszkole będzie prowadzone
„normalnie ze środkami higieny”.

NORMALNA OPERACJA
ZE RESTRYKCJAMI

Co to oznacza w sytuacji przewozu i odbioru?
•

Rodzice / prawni opiekunowie mogą towarzyszyć
swoim dzieciom, gdy są przyprowadzane do przedszkola i odebrane z przedszkola.

•

„Utrzymywania dystansu”, unikaj „stref korków"
„formacji grupowych”, jeśli to możliwe, obserwuj
system naprowadzania w obszarze wejścia i szatni.

•

Dorośli: dezynfekuj ręce wchodząc do przedszkola.

Obowiązują dalsze restrykcje w przedszkolu?

•

Dzieci: umyj ręce przed wejściem do sali grupowej.

•

Wszystkie dzieci są instruowane, aby regularnie i
dokładnie myć ręce.

W której grupie będzie moje dziecko?
•

Dzieci są pod opieką w regularnych grupach.

•

Będzie regularnie wentylowane.

•

Oferty międzygrupowe mogą pojawić się.

•

Naczynia, ręczniki, kubki do picia, smoczki. Nie są
udostępniane innym dzieciom.

•

Nie ma potrzeby stawiania szczoteczek do zębów.

•

Powierzchnie takie jak klamki, zabawki i wyroby
rękodzielnicze są regularnie czyszczone.

•

W plenerze będzie więcej ofert. Dlatego prosimy o
zapewnienie dziecku odzieży odpornej na warunki
atmosferyczne.

Jak może się moje dziecko aklimatyzować?
•

Osoba towarzysząca może się
dołączysz do fazy zapoznawczej.

•

Osoba towarzysząca może po zatwierdzeniu
personelu przedszkola wejść do sali grupowej.

Odbywają się wieczory i imprezy dla rodziców?
•

Wieczory dla rodziców, przyjęcia i imprezy mogą
odbywać się również w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli przestrzegane są wytyczne dotyczące
restrykcje: zachowaj dystans (do osób spoza gospodarstwa domowego), stałe miejsca, listy obecności (nazwisko, numer telefonu).

Czy można się umówić na spotkanie?
•

Zgodnie z zasadami higieny (zachowaj dystans, dezynfekuj ręce wchodząc do przedszkola, regularnie
wietrząc), spotkania mogą odbywać się w przedszkolu.

W fazie ŻÓŁTEY
przedszkole będzie prowadzone
„normalnie ale ze zwiększonymi
restrykcjami higieny”

NORMALNY
RUCH ZE
ZWIĘKSZONYMI
RESTRYKCJAMI
HIGIENICZNYCH

Jakie dodatkowe restrykcje zostaną wprowadzone?
Maski dla dorosłych
•

Dla rodziców i innych gości w zamkniętych pomieszczeniach przedszkola wymagana jest maska

•

Dla personelu przedszkola istnieje wymóg maski w
zamkniętych pomieszczeniach. W kontakcie z
dziećmi personel przedszkola nie musi nosić maski.

•

Dzieci nie muszą nosić maski

Jeśli to możliwe, unikaj zmian w grupach
•

Dzieci są nadal pod opieką w regularnej grupie praca międzygrupowa w pomieszczeniach zamkniętych jest wykonywana tylko wtedy, gdy jest
to konieczne ze względów organizacyjnych lub
edukacyjnych.

Wieczory dla rodziców, imprezy i wydarzenia
•

W zamkniętych pomieszczeniach: maski, gdy nie
ma Cię na miejscu lub gdy nie można przestrzegać
zasady odległości.

•

Wydarzenia są - jeśli jest to uzasadnione pedagogicznie i organizacyjnie możliwe - przenoszone na
zewnątrz.

Śpiewanie, ćwiczenie
•

Wspólne śpiewanie jest oferowane na świeżym
powietrzu.

•

W zamkniętym pomieszczeniu śpiewa się tylko w
małych grupach na odległość.

•

Preferowane są ćwiczenia na świeżym powietrzu.

Podczas fazy POMARAŃCZOWEJ
przedszkole będzie prowadzone z
„podwyzszonymi restrykcjami".

RUCH Z
PODWYŻSZONYMI
RESTRYKCJAMI

Jakie dodatkowe ograniczenia są w fazie POMARAŃCZOWEJ wdrożone?
Przywóz i odbiór
•

Dzieci są przyjmowane przez personel przedszkola
przy wejściu.

•

Wchodzenie do zamkniętych pomieszczeń przedszkola przez rodziców lub osoby do odbioru dozwolone jest tylko w wyjątkowych przypadkach i
za wyraźną zgodą pracowników przedszkola.

Opieka w małych grupach
•

•

jeśli to możliwe telefonicznie, cyfrowo lub wirtualnie (np. „KidsFox”).

Opieka nad dziećmi odbywa się w miarę możliwo- Wieczory dla rodziców, imprezy i wydarzenia
ści w małych grupach - nie ma pracy międzygrupo- • anulowane lub przełożone.
wej.

Śpiewanie, ćwiczenie
•

Rozmowy z rodzicami

Zajęcia sportowe i ruchowe, które prowadzą do
zwiększenia wydychanego oddechu u dzieci, są
oferowane wyłącznie na świeżym powietrzu.

W fazie CZERWONEJ
Przedszkole bedzie prowadzone z
„ograniczeniami i powiększonymi
restrikcziajmi”.

OGRANICZONY
RUCH Z
ZWIĘKSZONYMI
RESTRYKCJAMI

Jakie dodatkowe ograniczenia są w fazie CZERWONEJ wdrożone?
„Ograniczony” Ruch
•

Oferta opieki jest gwarantowana dla tych dzieci,
których rodzice / prawni opiekunowie nie mają
możliwości opieki w domu.

•

Opieka oferowana jest niezależnie od rodzaju działalności zawodowej rodziców / opiekunów prawnych lub tego, czy praca może być wykonywana w
biurze domowym.

•

Opieka jest również gwarantowana dla dzieci o
zwiększonych potrzebach.

Opieka w małych grupach
•

Dzieci są pod opieką w małych grupach, jeśli to
możliwe.

Obowiązkowy rok przedszkolny
•

Nieobecność dzieci w obowiązkowym roku przedszkolnym jest dozwolona.

Co robić w
Objawy choroby?
Aby chronić wszystkie dzieci i dorosłych w rodzinach i przedszkolach, ważne jest, aby objawy
choroby były traktowane ostrożnie. Wyjaśnienie
medyczne w uzasadnionych podejrzeniach zapewnia bezpieczeństwo każdemu.
•

Jeśli Twoje dziecko wykazuje objawy w przedszkolu, takie jak wysoka temperatura co najmniej
37,9 stopni Celsjusza, duszność, trudności w połykaniu i / lub problemy żołądkowo-jelitowe, Ty jako
rodzic / opiekun zostanie o tym natychmiast poinformowany. Zostaniesz poproszony o odebranie
Czego potrzebują dzieci?
dziecka i poddanie badaniu medycznemu zaobserwowanych objawów choroby. Do momentu od• Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak będzie wygląbioru Twoje dziecko będzie pod opieką w oddzieldać codzienne życie w przedszkolu. W sposób
nym pokoju z zachowaniem zasad higieny i odleprzyjazny dziecku przekaż dziecku informacje o
głości. W tym samym czasie powiadamiany jest ornadchodzących zmianach, które otrzymasz od
gan ds. Zdrowia.
przedszkola.

•

jeśli zaobserwujesz opisane objawy w domu swojego dziecka w domu, prosimy Cię również o wyjaśnienie lekarskie, zanim Twoje dziecko ponownie
pójdzie do przedszkola.

•

Słuchaj myśli, pytań lub zmartwień swojego
dziecka. Postaraj się znaleźć uczciwe i przyjazne
dziecku odpowiedzi na pytania dziecka.

•

Skontaktuj się z zespołem przedszkola, jeśli masz
jakieś pytania lub wątpliwości.

Dzięki Waszemu wsparciu możemy wspólnie zadbać o to, aby wszyscy byli zdrowi, a dzieci w
przedszkolu mogły się razem bawić i uczyć w jak
najbardziej „normalnych” warunkach.
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