Bulgarisch/български

ИНФОРМАЦИЯ ДО РОДИТЕЛИТЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ

ДОБРЕ ДОШЛИN
Влизането в детската градина е важна стъпка в биографията на всяко дете. Като основно
образователно съоръжение, детската градина предлага разнообразно пространство за учене и
опит за Вашето дете. Всичко ще бъде ново: ежедневието, помещенията и най-вече детето Ви ще
се включа в нови взаимоотношения с деца и възрастни. Необходимо е доста дълго време , докато
едно дете „пристигне“ безопасно - дайте му време.
В момента в детската градина се прилагат мерки за превенция Covid-19. По време на периода за
запознаване прилагат се следните правила:
 Само един човек има право да придружава детето.
 Придружаващото лице може да остане в груповата стая с одобрението на
персонала на детската градина. Като родител / законен настойник можете да
придружавате детето си по време на периода на климатизация.
 Молим Ви да спазвате внимателно следните предпазни мерки против
коронавируса, за да останат всички здрави и децата да могат да играят и учат заедно при
възможно най-"нормалните" условия:
 Измийтеръцете: възрастните, моля, дезинфекцирайтеръцете, когатовлизате в
детскатаградина, децата си мият ръцете, преди да влязат в груповата стая.
 Спазвайте дистанция: Моля, обърнете внимание на възможните системи за насочване и
спазвайте минималното разстояние. Възрастните спазват дистанция, децата не са длъжни
да спазват дистанция.
 Изискване за маска FFP2: За посетителите (напр. Родители, външни лица) се изисква
маска FFP2 в затворени стаи. Децата не носят маска MNS / FFP2.
 Моля, обърнете внимание, че поради настоящите разпоредби за хигиена и безопасност
понастоящем няма да има дейности за цялата група. Грижата ще се осъществява при
възможност в стабилно, постоянно и не променящо се положение на групата.
Ще бъдете информирани своевременно за текущата ситуация Във вашата детска градина и за
организационните процеси от ръководството на детската градина.
Родителите предават на децата си сигурност и доверие. Може да се обърнете, ако имате някакви
съмнения и въпроси, към ръководството на детската градина или към учителя в детската градина.
Служба на правителството на Долна Австрия, Отдел за детските градини, Март 2021 г.
Получих информацията и съм запознат заклиматизацията в детскатаградинаотполучените и взетипод
вниманиепредпазнимеркипротивкоронавируса.
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