
         
 
 
 
 
 
 
Drodzy rodzice,opiekunowie, 1 kwietnia 2020 r 

 
Temat: koronawirus (COVID-19) 

 

 
Drodzy rodzice / opiekunowie, 

 
Niniejszym informujemy, że środki ostrożności zostały przedłużone i że placówki 

opieki nad dziećmi będą zamknięte do 28 kwietnia. 

 

Nie dotyczy to dzieci, których jedno z rodziców ma ważny zawód. 

 
Jeśli jedno z rodziców ma ważną funkcję, które uniemożliwia ci pracę w domu, Twoje 

dziecko może nadal przychodzić do przedszkola. 
Oczywiście tylko wtedy, gdy nie ma dolegliwości, takich jak gorączka, kaszel, 

kichanie lub przeziębienie. 

 
Niniejszym prosimy rodziców, aby zapisywali swoje dziecko (dzieci) poprzez maila 

(info@kinderopvanglittlepeople.nl), jeśli  potrzbujecie abyśmy zapewnili opiekę nad 

dziećmi w tym trudnym okresie. 

 
Jak zawsze w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, postępujemy zgodnie z radami 

odpowiednich władz. 
W tym przypadku jest to RIVM. Na stronie RIVM znajdziesz przegląd z najbardziej 

aktualnymi pytaniami i odpowiedziami na temat corona wirusa.  

 
Zgodnie z krajowymi wytycznymi RIVM nie jest konieczne wstrzymanie ani 

wykluczenie opieki nad dziećmi, jeśli dzieci (od rodziców z ważnym zawodem) nie 

mają żadnych dolegliwości. 
Jeśli twoje dziecko ma jedną z tych dolegliwości, nie pozwól dziecku przyjść 

do przedszkola. 

 
Jesteśmy w tej kwestii bardzo surowi. 

 
Jeśli potrzebujesz w jakikolwiek sposób wsparcia, rady lub pomocy, prosimy o 

komtakt. 

 
Bardzo tęsknimy za dziećmi i jesteśmy pozytywnie nastawieni do przygotowywania 

nowych zabaw, tak aby w pełni wznowić naszą pracę. 

 
Z poważaniem 
Debbie Beunis 



 

 

W jaki sposób możemy zmniejszyc ryzyko rozprzestrzenianiu sie wirusa  
Kilka wskazówek: 
• Regularnie myj ręce mydłem. Strona internetowa RIVM zawiera jasne 

wyjaśnienie pojęcia „dobre mycie rąk”. 
• Kaszl i kichaj w łokieć. 
• Zachowaj odstęp co najmniej dwa metry od ludzi, którzy kaszlą. 
• Użyj chusteczek higienicznych. 
• Regularnie czyść miejsca, w których bakterie są bardziej powszechne i 

rozprzestrzeniają się szybciej. Dotyczy to zarówno lokalizacji recepcyjnych, 

jak i biurowych. Przykładami są toaleta i rzeczy, których ludzie często 

dotykają; pomyśl o klamkach, poręczach i windach. Ale także telefony, 

komputery i sale konferencyjne. 

 


