
Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu
w  placówce, przekażę instruktorowi istotne informacje o
stanie jego zdrowia.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku występowania
objawów chorobowych u mojego dziecka, zostanie ono
odizolowane od reszty dzieci i zobowiązuję się niezwłocznie
odebrać dziecko z placówki.

Zaopatrzę swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia,
w  indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z
placówki a  także w częściach wspólnych obiektu (dzieci
zdejmują ją dopiero przy wejściu do sali). Dziecko może (nie
musi) podczas zajęć mieć na sobie przyłbicę.

Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez
objawów chorobowych. 

Nie przyprowadzę dziecka do placówki, jeżeli w domu
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do ALLEGRETTO
niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Będę regularnie przypominać dziecku o podstawowych
zasadach higieny. Podkreślę, że powinno ono unikać
dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i
nie podawać ręki na powitanie.

Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas
kichania czy kasłania. Pamiętam, że ja także
powinnnam/powinienem je  stosować, bo dziecko uczy się
przez obserwację dobrego przykładu. 

Ja, rodzic/opiekun prawny dziecka
........................................... oświadczam, że:



Jako rodzic dziecka starszego (szkolnego) będę starać się nie
wchodzić do budynku. W razie konieczności wejścia i pomocy
dziecku np.  przy rozebraniu się będę przebywać w budynku
tylko tyle czasu ile to absolutnie konieczne, pozostając w
maseczce, dezynfekując ręce przy wejściu i zachowując
odpowiedni dystans społeczny.. 

Jako rodzic dziecka przedszkolnego (5-6 lat) będę odprowadzać
dzieci, lecz  nie będę oczekiwać na nie wewnątrz budynku
(pozostanę w środku tylko tyle ile to absolutnie konieczne).
Będę przestrzegać zasady, żeby w szatni przebywało w jednym
czasie nie więcej niż 3 rodziców, zachowując odpowiedni
dystans społeczny oraz pamiętając o indywidualnej osłonie
nosa i ust.. 

Jako rodzic dziecka najmłodszego (0-4l.) wchodzę z dzieckiem
do sali. Jednorazowo będzie przychodził tylko 1 opiekun.

Przyjmuję do wiadomości, że nie działa kawiarenka. 

Będę przychodzić punktualnie na wyznaczoną godzinę
i nie oczekiwać wewnątrz budynku..

Przyjmuję do wiadomości, że ogrodzie przebywać może
jednocześnie tylko tyle osób, by  możliwe było zachowanie
dystansu społecznego ok. 1,5 m. W  ogrodzie przebywamy w
maseczkach/przyłbicach. Trampolina jest czasowo wyłączona z
użytku. Absolutnie niedopuszczalne jest tworzenie się dużych
skupisk dzieci w ogrodzie, bez zachowania dystansu i ochrony
osobistej.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:
...................................................................


