Slowakisch

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Korona-systém semafor
v štátnych škôlkach
v Dolnom Rakúsku

Milí rodičia,
začiatok školského roka v materských školách, nás núti zamyslieť
sa nad dvoma témami: Radi by sme Vám poskytli čo najnormálnejší
režim dňa v škôlke na jednej strane, a súčasne na druhej strane ,
chceme fungovať v súlade s regionálnymi bezpečnostnými opatreniami kvôli Kovidu, aby bolo zabezpečené zdravie detí a rodičov v
škôlkach Dolného Rakúska.
Kvôli tomu bol pre škôlky v Dolnom Rakúsku vyvinutý Ministerstvom
pre vzdelávanie ,vedu a výskum „Korona -systém semafor“ - koncept opatrení. Tento koncept predstavuje hygienické opatrenia vo
Vašej škôlke podľa stupňa rizika infekcie vo Vašom regióne.
O aktuálnych Kovid preventívnych opatreniach vo Vašej škôlke budete pravidelne informovaní zamestnancami škôlky, napríklad formou
vyvesených oznamov, mailov, prostredníctvom mesendžera- rodičia
– škôlka „ Kid Fox“ alebo výborom rodičov .

Na nasledujúcich stránkach sa dozviete všetky dôležité informácie o
Korona – systéme semafor pre materské školy v Dolnom Rakúsku. V
prípade, že nedostanete žiadne iné informácie , začne sa školský rok
v septembri vo Vašej škôlke ZELENÝM svetlom na semafore.
Želám Vášmu dieťaťu dobrý štart a veľa radosti pri spoločných hrách
a učení v materskej škole.
Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau

Christiane Teschl-Hofmeister
Landesrätin

Počas Zeleného svetla na semafore
funguje škôlka v „ normálnom režime
s hygienickými opatreniami.“

NORMÁLNY
REŽIM S HYGIENICKÝMI OPATRENIAMI

Čo to znamená pri prinesení a vyzdvihnutí
dieťaťa zo škôlky?
•

Rodičia/zákonní zástupcovia môžu deti pri prinesení a vyzdvihnutí, sprevádzať v škôlke.

•

„ Dodržiavanie odstupov“ , „ miestam hromadenia
a tvorbe skupiniek“ sa podľa možnosti vyhýbať.
Sledovať označenia pri vstupe a v šatniach.

•

Dospelí si vydezinfikujú ruky pri vstupe do škôlky.

•

Deti si umyjú ruky pred vstupom do skupín.

Platia ďalšie preventívne opatrenia v škôlke?
• Všetky deti budú vyzývané k dôkladnému a
pravidelnému umývaniu rúk.
• Bude pravidelne vetrané.
• Riad,uteráky,poháre, cumlíky,atď. si nebudú
deti požičiavať.
• Zubné kefky nebudú vystavené.
• Povrchy ako kľučky a zábradlia, hračky a
tvorivé pomôcky budú pravidelne čistené.
• Veľa aktivít bude prebiehať vonku, preto Vás
prosíme o vhodné, počasiu prispôsobené
oblečenie pre Vaše dieťa.

Do ktorej skupiny patrí moje dieťa?
•

Deti pôjdu do svojej skupiny , ktorú bežne navštevovali.

•

Aktivity mimo rámec svojej skupiny sa môžu uskutočňovať.

Ako sa začnú prvé dni môjho dieťaťa v škôlke –
tzv. fáza privykania?
•

Jedna osoba môže dieťa počas tejto fázy
sprevádzať.

•

Táto osoba môže byť so súhlasom personálu škôlky v skupine.

Bude škôlka organizovať rodičovské združenia
a slávnosti?
•

Rodičovské združenia , slávnosti a podujatia
sa môžu konať , za podmienok dodržania
podmienok pre konanie podujatí v uzavretých priestoroch . Dodržiavanie odstupu (
ľudí nežijúcich v jednej domácnosti), stále
miesto na sedenie, zoznam zúčastnených (
meno, telefónne číslo).

Môžu sa konať rozhovory?
•

Za podmienok dodržania hygienických opatrení
(povolený odstup, pri vstupe do škôlky dezinfekcia rúk, pravidelné vetranie) sa môžu konať.

Pri ŽLTOM svetle na semafore škôlka
funguje „normálne s posilnenými
hygienickými opatreniami.“

NORMÁLNY REŽIM
S POSILNENÝMI HYGIENICKÝMI
OPATRENIAMI

Aké prídavné opatrenia budú pri ŽLTOM svetle
na semafore?
Ochrana úst a nosa u dospelých •

Pre rodičov a iných návševníkov škôlky platí v
uzavretých priestoroch všeobecná povinnosť
ochrany úst a nosa ( napr. prinesenie a vyzdvihnutie dieťaťa v priesoroch škôlky, alebo pri rozhovoroch).

•

Rodičovské združenia, slávnosti a podujatia
Pre personál škôlky platí povinnosť ochrany úst a
nosa v spoločných uzavretých priestoroch (ako
• V uzavretých priestoroch si treba chrániť ústa a
napr. chodby, schodisko,kuchyňa, atď). Pri kontaknos, v prípade, že nie je miesto na sedenie , reste s deťmi táto povinnosť nie je.
pektíve sa nedá dodržať potrebný odstup medzi
Deti nemajú povinnosť ochrany úst a nosa.
zúčastnenými.

•

•
Vyhýbať sa striedaniu skupín podľa možnosti
•

Deti budú vo svojich skupinách, mimoskupinové
aktivity v uzavretých priestoroch budú prebiehať,
len ak je to organizačne alebo pedagogicky nevyhnutné ( napr. učebné dielne pre predškolákov,
jazyková podpora, zberné skupiny počas ranného
alebo popoludňajšieho opatrovania ).

Podujatia ( napr. slávnosti) - ak je to pedagogicky
zmysluplné a organizačne možné - uskutočňovať
vonku.

Spievanie a pohyb
•

. Spoločné spievanie predovšetkým vonku.

•

V uzavretých priestoroch budú spievať len malé
skupinky s dodržaním odstupu.

•

Uprednosťňuje sa pohyb na čerstvom vzduchu.

BETRIEB

Pokiaľ bude na semafore svietiť
ORANŽOVÁ ,bude škôlka fungovať
v „ režime so zvýšenými
ochrannými opatreniami.“

REŽIM SO
ZVÝŠENÝMI
OCHRANNÝMI
OPATRENIAMI

Aké prídavné opatrenia budú počas tohto
ORANŽOVO svietiaceho semaforu?
Prinesenie a vyzdvihnutie dieťaťa
•

Deti budú preberané a odovzdávané pri
vchode do škôlky personálom škôlky.

•

Vstup rodičov alebo poverených osôb do
uzavretých priestorov v škôlke bude len
vo výnimočných prípadoch ( napr. počas
privykacej fázy dieťaťa) s priamym súhlasom personálu.

Opatrovanie v malých skupinách
•

Deti budú podľa možností opatrované v
malých skupinách – nebudú sa konať žiadne
mimoskupinové aktivity.

Spievanie a pohyb
•

Športové a pohybové aktivity , ktoré vyžadujú
zvýšenú dychovú námahu, ako aj spievanie,
budú prebiehať výhradne vonku.

Rozhovory s rodičmi
•

Budú prebiehať podľa možnosti telefonicky , digitálne alebo virtuálne ( napr. „ Kids-Fox“).

Rodičovské združenia, slávnosti, podujatia
•

Budú zrušené alebo presunuté na iný termín.

V prípade , že na semafore
bude ČERVENÁ , škôlka bude fungovať
v „obmedzenom režime so zvýšenými
ochrannými opatreniami“.
Aké prídavné preventívne opatrenia budú počas
ČERVENÉHO semaforu ?
„ Obmedzený“ režim
•
•

•

Opatrovanie bude zabezpečené pre každé dieťa,
ktorého rodičia alebo zákonní zástupcovia nemajú
žiadnu možnosť na opatrovanie doma.
Opatrovanie bude nezávislé od druhu pracovnej
činnosti rodiča/zákonného zástupcu alebo od
toho, či je práca formou Home – Office. Nevyžaduje sa potvrdenie od zamestnávateľa.
Opatrovanie bude zabezpečené aj pre deti so
zvýšenou potrebou podpory.

Opatrovanie v malých skupinách
•

Podľa možností budú deti opatrované v malých
skupinách.

REŽIM SO
ZVÝŠENÝMI
OCHRANNÝMI OPATRENIAMI

Povinný predškolský rok
•

Chýbanie detí v povinnom predškolskom roku je
povolené.

Ako postupovať, ak sa vyskytnú
symptómy ochorenia?
Kvôli ochrane zdravia detí a dospelých v rodinách
je dôležité , aby sme boli pri príznakoch ochorenia opatrní. Vyšetrenie lekárom v prípade podozrenia zaistí pocit bezpečia pre všetkých.
Ak má Vaše dieťa príznaky ako zvýšenú teplotu
najmenej 37,9 stupňov Celzia , skrátené dýchanie,
problémy s prehĺtaním a/alebo žalúdočné a črevné
ťažkosti, budete rodičia/zákonní zástupcovia okamžite
informovaní. Budete požiadaní, aby ste si prišli pre
svoje dieťa do škôlky , a aby ste pozorované symptómy
nechali vyšeriť lekárom. Až do času, kedy si prídete pre
svoje dieťa , bude dieťa opatrované v oddelenej
miestnosti podľa hygienických a odstupových pravidiel. Súčasne bude informovaný úrad pre zdravotnú
starostlivosť.

Ak pozorujete doma u svojho dieťaťa opísané
symptómy , žiadame od Vás tiež lekárske potvrdenie ,
predtým ako dieťa príde do škôlky.

Čo potrebujú deti?
•

Rozprávajte sa so svojimi deťmi o tom, ako bude
prebiehať bežný deň v škôlke. Informujte deti o
prípadných zmenách v škôlke ,veku primeraným a
zrozumiteľným spôsobom.

•

Vypočujte si svoje dieťa, o čom práve rozmýšľa,
aké má otázky, čo ho práve zamestnáva. Skúste
deťom pravdivo a primerane odpovedať na ich
otázky.

•

Ak sa vyskytnú nejaké otvorené otázky, obráťte sa
na tím škôlky.
S Vašou podporou sa môžme postarať o to , aby
sme všetci ostali zdraví, a aby sa deti podľa
možností v „normálnych“ podmienkach , mohli
spolu hrať a učiť.
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