
 

Drodzy rodzice 

 
Jak wiecie, ponownie otworzymy nasze drzwi 11 maja. Jesteśmy zobowiązani, wraz z Wami, 

do przestrzegania wytycznych RIVM. Oznacza to, że odbiór i przyprowadzanie waszych 

dzieci będzie inaczej wygládac w przyszłości. Ustaliliśmy szereg zasad, których będziemy 

ściśle przestrzegać, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Musimy to zrobić 

razem i dlatego prosimy o zrozumienie i współpracę. 
Od 11 maja 2020 r. Zastosujemy następujące zasady: 

 Zachowaj odległość 1,5 metra, również od personelu pedagogicznego. 

  Dzieci są przyprowadzane / odbierane przez 1 rodzica. 

  W środku może przebywać maksymalnie 1 rodzic, więc jeśli kilku rodziców 

przyjeżdża w tym samym czasie, prosimy o poczekanie na zewnątrz zgodnie z 

oznaczeniem. 

 Proszę maksymalnie 1 rodzica o stanie przy bramie. Prosimy również o 

przestrzeganie oznaczenia na chodniku. 

 Proszę nie wchodzić do przedszkola za bramą. 
Uwaga: Opiekunowie niemowlakow: wolimy przyjmować dziecko w maxi cosi, jeśli go 

nie masz, możesz umieścić dziecko w foteliku. 

 Może się zdarzyć, że drzwi nie zostaną natychmiast otwarte, najpierw upewnimy się, 

że twoje dziecko ma na sobie swoje rzeczy i kurtkę. 

 Jeśli masz bardziej szczegolowe pytania, daj znac, a my odpowiemy Ci telefonicznie 

później w ciągu dnia. 
 

Stosujemy również następujące zasady w odniesieniu do dolegliwości zdrowotnych: 

 Dzieci z przeziębieniem i / lub kaszlem i / lub trudnościami w oddychaniu lub 

dusznością pozostają w domu. 

 Dzieci o temperaturze ciała powyżej 38 stopni zostaną w domu. 

 Jeśli podczas opieki nad dzieckiem pojawi się co najmniej jedna z powyższych 

dolegliwości zdrowotnych, jesteśmy zobowiązani do Ciebie zadzwonić po dziecko. 

 Gdy członkowie rodziny doświadczą powyższych dolegliwości zdrowotnych, dziecko 

pozostanie również w domu. Tylko wtedy, gdy członek rodziny nie ma dolegliwosci 

przez 24 godziny, dziecko może wrócić do schroniska. 

 

Poważnie podchodzimy też do wszystkich zwykłych środków higieny wokół wirusa 

COVID-19. 
Rozumiemy, że wszystko to wymaga od Ciebie wielu dostosowań, dlatego 

chcielibyśmy podziękować za współpracę i zaufanie do nas. Musimy to zrobić razem. 

Jeśli masz pytania dotyczące tego listu, skontaktuj się z nami. 
 

Z poważaniem 
 

Zespół Little People 
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