Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
przed nami jeszcze kilka dni wakacyjnej przerwy, a od 10 sierpnia czekamy
na Was w żłobeczku. My w czasie tych 2 tygodni wykonaliśmy szereg prac remontowo –
naprawczych w budynku i na terenie. Została zorganizowana nowa sala do zajęć
indywidualnych i w małych grupach, by przygotować jak najlepiej maluszka do roli
przedszkolaka.
Jeżeli chodzi o zakwalifikowanie dziecka do limitu przyjęcia, to na chwilę
obecną mamy komplet dzieci i długą listę oczekujących na przyjęcie.
W sierpniu przyjęcie dziecka będzie możliwe tylko w miarę dostępności miejsc.
Dodam, iż każde przyjęcie dziecka w obowiązującym reżimie sanitarnym jest
poprzedzone spotkaniem z rodzicem. Rodzic otrzymuje szczegółowe informacje
dotyczące sprawowanej opieki, kartę wywiadu, z którą jest możliwe tylko przyjęcie
dziecka, dokumenty do podpisania, a swoją obecność potwierdza podpisem.
Pragnę przypomnieć, iż
w związku z trwającą obecnie epidemią koronowirusa, wywołującego chorobę
COVID-19, żłobki działają w zmienionym trybie. Podstawą funkcjonowania są wytyczne
wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. W/w wytyczne
były podstawą do opracowania procedur obowiązujących w placówkach. Jak pisałam
w maju opracowane procedury dla żłobka spotkały się z pozytywną opinią SANEPIDU
i Organu Prowadzącego. Każda sytuacja, która budzi wątpliwości jest konsultowana
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
Żłobek jest placówką użyteczności publicznej, w której choroby zakaźne mogą się
z dużą łatwością rozpowszechniać. Dlatego placówka musi dysponować procedurami
postępowania na wypadek zakażenia chorobą zakaźną. Należy pamiętać, iż
podstawowym organem zajmującym się ograniczeniem rozprzestrzeniania się chorób
jest Główny Inspektor Sanitarny, natomiast kompetencje dyrektora w tym zakresie są
raczej ograniczone.
W tej walce decydujący głos mają przede wszystkim Rodzice.
To od Państwa odpowiedzialności i postawy zależy prawidłowe funkcjonowanie
placówki, w tym zdrowie dzieci i kadry. W obecnej sytuacji wystarczy jedno dziecko
z infekcją i może dojść do czasowego zamknięcia całej grupy, a to dopiero utrudni
życie wielu rodzicom i opiekunom.
Dlatego, Drodzy Rodzice należy unikać przyprowadzania do żłobka dzieci chorych
lub dzieci, u których zostało zaobserwowane jakiekolwiek odstępstwo od pełni zdrowia
organizmu: kaszel, katar, wysypka lub zmiany skórne, biegunka, wymioty, podwyższona
temperatura ciała, duszności, dziecko nie chce spożywać pokarmów, skarży się na ból
gardła, głowy. Takie dziecko powinno pozostać w domu. Jedynym wyjątkiem jest
sytuacja, gdy objawy chorobowe wynikają z alergii ( odrębne procedury).
Niepokoi rosnąca liczba zachorowań.
Dlatego proszę o szczere wypełnienie karty wywiadu przed powrotem dziecka do
placówki z wakacji.

Pamiętajmy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny i na chwilę obecną nie
zmniejszyły się obostrzenia.
Oczywiście każdego dnia monitoruję sytuację epidemiologiczną, od której zależy
funkcjonowanie żłobka na wszystkich płaszczyznach działalności.
Działamy w bardzo trudnym czasie. Większość decyzji zależy od informacji GIS
i Ministra Zdrowia. Na dzień dzisiejszy nie mamy ostatecznej listy dzieci przyjętych
do żłobka, na którą bardzo czekają rodzice, a szczególnie dzieci, które powinny
rozpocząć przygodę ze żłobkiem od września i zostały zakwalifikowane do przyjęcia.
Jednak utrzymujący się reżim i obowiązujące obostrzenia mogą uniemożliwić
przyjęcie nowych dzieci i ograniczyć możliwość przyjęcia kontynuujących.
Na dzień dzisiejszy opracowałam trzy strategie przyjęcia dzieci od września.
Ich wdrożenie będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej.
Przy utrzymanym reżimie sanitarnym, większość dzieci zakwalifikowanych znajdzie
się poza limitem możliwym do przyjęcia. Zwiększenie limitu zależy od aktualnych
wytycznymi GIS, na które czekamy.
Adaptacja nowych dzieci rozpocznie się dopiero we wrześniu. Informacje wiążące
będą przekazane rodzicom po 17 sierpnia br.
Również godziny pracy żłobka dla wielu z Państwa nie są komfortowe, jednak
w sierpniu nadal pozostają bez zmian, za pełną akceptacją organu prowadzącego
( po dokonanej analizie). Priorytetem dla mnie jest zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom, kadrze i rodzicom. Pragnę podziękować naszym Rodzicom, można
powiedzieć ,,Pionierom”, z którymi rozpoczynaliśmy opiekę po odwieszeniu działalności.
Są to Rodzice, którzy złożyli oświadczenie z deklaracją powrotu od 25 maja 2020 r.
Rodzice wysokiej kultury, świadomi sytuacji, dbający o dobro swoich pociech,
rozumiejący, że wznowienie działalności to wznowienie w reżimie sanitarnym,
a stosowanie się do wytycznych GIS, Ministra Zdrowia i obowiązujących procedur
to obowiązek każdego z nas i wielka odpowiedzialność.
Odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za drugiego człowieka
bez względu na wiek.
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