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Procedury przedszkolne w oparciu o ograniczenia zajęć szkolnych z powodu epidemii
Poniżej znajduje się procedura pracy w przedszkolach w mieście Suðurnesjabæjar, która oparta jest
na oświadczenia rządu z 13-go marca, które można znaleźć tutaj:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=23a0ee4d-6537-11ea-945f-005056bc4d74
Zakres zajęć przedszkolnych
• Przedszkola będą otwarte od 7:45 - 16:00.
• Na każdym oddziale będzie przyjmowana codziennie połowa dzieci.
• Najważniejsze jest, że każde dziecko przychodzi do przedszkola co drugi dzień, dwa dni w jednym
tygodniu, a trzy w kolejnym, razem z rodzeństwem.
• Dzieci pracowników przedszkola, podstawówki i zajęć dodatkowych mają pierwszeństwo, ale w
każdym przypadku będą brane pod uwagę okoliczności. Pożądane jest, aby ludzie ubiegali się o
pierwszeństwo, np. ze względu na sytuację rodzinną, godziny pracy pracowników i możliwości
elastycznych godzin pracy. Można założyć, że wszyscy rodzice muszą poradzić sobie z pewnymi
ograniczeniami.
• Oczywiste jest, że niektóre zawody rodziców otrzymają pierwszeństwo w dostępie do usług nad
innymi grupami według listy Departamentu Ochrony Ludności.
• Personel stara się pracować z dziećmi w małych grupach po 4-6 dzieci w grupie.
• Podjęte zostaną starania, aby wykorzystać wszystkie pomieszczenia przedszkolne, aby w miarę
możliwości rozdzielić grupy.
• Do rozważenia jest czy rodzice, którzy zdecydują się zatrzymać swoje dzieci w domu, zostaną w tym
czasie zwolnieni z opłat.
• Planowana integracja dzieci w tych tygodniach zostanie przełożona.
• Jeżeli nie będzie możliwa praca w grupach 4-6 osobowych powyższe założenia zostaną ponownie
przeanalizowane.
Zaleceniea dla rodziców
• Dostęp rodziców do przedszkola będzie bardzo ograniczony.
• Rodzice wchodzą tylko do szatni przedszkola i pozostają tam tak krótko, jak to możliwe, jednak bez
powodowania stresu u ich dziecka. Zakłada się, że tylko kilku rodziców jest jednocześnie w szatni i
tylko jeden rodzic do każdego dziecka.
• Rodzice proszeni są o niedotykanie niepotrzebnie przedmiotów w szatni, a najlepiej jedynie
garderoby i rzeczy dziecka.
• Rodzice z objawami grypy proszeni są o nie wchodzenie do przedszkola.
• Jeżeli dzieci są z objawami grypy, np. katarem, rodzice proszeni są o zatrzymanie ich w domu.

• Personel odbiera dzieci z szatni, ale zaleceniem jest, aby zachowali jak największą odległość od
rodziców. Personel towarzyszy dzieciom na oddziałach.
• Procedura oddania dzieci będzie taka sama, a jeżeli pogoda na to pozwoli, dzieci będą na zewnątrz
między 15:30 a 16:15.
• Rodzice powinni codziennie opróżniać półki swoich dzieci.
• Rodzice powinni zachować wyjątkową higienę w odniesieniu do odzieży dziecięcej, ponieważ
ubrania są blisko siebie w szatni. Dotyczy to również innych rzeczy dzieci.
• Dzieci nie zabierają ze sobą zabawek lub innych podobnych przedmiotów z domu do przedszkola.

