Rumänisch

INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI PRIVIND
ACOMODAREA COPILULUI LA GRĂDINIŢĂ

BINE AŢI VENIT!
Intrarea în grădiniță este un pas important în viaţa fiecărui copil. Fiind o instituție de învățământ,
grădinița oferă un spațiu divers de învățare și experiență pentru copilul dumneavoastră. Multe
lucruri vor fi noi: rutina zilnică, încăperile și cel mai important, copilul va trebui să stabilească noi
relații cu copiii și adulții. Timpul necesar pentru acomodare, variază în funcţie de capacitatea de
adaptare a fiecărui copil - acordați timp copilului dumneavoastră!
În momentul de faţă, în grădiniţă sunt implementate măsuri de prevenire a infectarii cu Covid19.
In timpul perioadei de acomodare a copilului la grădiniţă, se aplica următoarele reguli:

 Doar o persoană poate însoţi copilul
 Persoana însoțitoare poate rămâne în sala de grupă cu aprobarea personalului
grădiniței. În calitate de părinte/tutore legal, vă puteți însoți copilul în fiecare fază a
semaforului în perioada de acomodare.
 Vă rugăm să respectați cu atenție următoarele măsuri de prevenire a infectării cu
Covid19, astfel încât toată lumea să rămână sănătoasă și copiii să se poată juca și să
învețe împreună, în condiții cât mai „normale” posibile:







Spălarea mâinilor: Adulții sunt rugaţi să îşi dezinfecteze mâinile atunci când intră în
grădiniță, iar copiii se vor spăla pe mâini înainte de a intra în sala de grupă.
Păstrarea distanţei: Vă rugăm să urmaţi sistemele de ghidare afişate și să păstrați
distanța minimă. Adulții sunt rugaţi să păstreaze distanța in timp ce copiii nu au această
obligaţie.
Purtarea obligatorie a măştii de tip FFP2: Pentru vizitatori (ex. Părinţi, persoane externe)
este valabilă purtarea obligatorie a măştii de tip FFP2 în spaţiile închise. Copiii nu poartă
nici un tip de mască (NMS sau FFP2).
Vă rugăm să reţineţi că in prezent, datorită reglementărilor de igienă şi siguranţă, nu
există oferte educaţionale între grupe, iar pe cât posibil, constelaţiile grupelor rămân
constante, neschimbate.

Conducerea grădiniței vă va informa în timp util despre situația la zi și despre procedurile
organizatorice din grădinița dumneavoastră.
Părinții transmit mai departe copiilor lor siguranță și încredere. Dacă aveți nelămuriri, vă
rugăm să ne contactați adresând întrebări conducerii grădiniței sau educatoarei responsabile
de grupa copilului dumneavoastra.
Biroul guvernului de stat al Austriei de Jos, Departamentul Grădinițe, 22 März 2021

Am luat la cunoştinţă informațiile despre acomodarea la grădiniță în conformitate cu regulile şi măsurile de
prevenire a infectării cu Covid19.
Nume ___________________________

Data, Semnatura_________________________________

