Przedszkola i Żłobek: Przymierzamy się do otwarcia placówek od
18 maja br.
W Gminie Nowa Ruda trwają przygotowania do otwarcia przedszkoli
i Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.
Zainteresowani opieką rodzice, proszeni są o kontakt telefoniczny
z placówką (numery telefonów podane są poniżej). Z uwagi na
wstrzymany transport, dzieci należy dowieźć we własnym zakresie.
Możliwość przyprowadzenia dzieci do przedszkola czy żłobka, to nie
obowiązek, dlatego chętni rodzice będą musieli zastosować się do
wprowadzonego przez rząd reżimu sanitarnego. Osoby, które nie
zdecydują się na posłanie dziecka do placówki, będą miały nadal mimo otwarcia żłobka/przedszkoli - prawo do dodatkowego zasiłku
opiekuńczego. Prawo do niego zostało wydłużone do 24 maja br.
Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ planujemy od 18 maja br. uruchomić mniejsze grupy przedszkolne. W przypadku większej liczby chętnych
niż przygotowanych miejsc, pierwszeństwo będą miały dzieci rodziców pracujących. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych
warunków. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Dzieciom nie
wolno przynosić żadnych przedmiotów z domu. Ograniczone zostanie również przebywanie w placówce osób z zewnątrz, a przy wejściu do
przedszkola/żłobka zapewniony będzie płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy dorośli powinni z niego korzystać. Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy
rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie będzie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa
kwarantannę. Rodzice i opiekunowie mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący minimum 2 m. Dziecko, powinno być przyprowadzane przez jednego z rodziców/opiekunów, z zachowaniem zasady w odstępie od
kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności, m.in. zasłaniamy usta i nos,
zakładamy rękawiczki jednorazowe lub dezynfekujemy dłonie. Zgodnie z zaleceniem GIS rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury
ciała dziecka. Opracowane i wdrożone procedury sanitarne obowiązujące w poszczególnych placówkach będą dostępne na stronach
internetowych tych placówek.
Kontakt telefoniczny: * Przedszkole Samorządowe w Jugowie – tel. kom. 730 840 181
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Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach Kł. – tel. kom. 797 460 009
Przedszkole Samorządowe w Bożkowie – tel. kom. 500 043 689
Przedszkole Samorządowe w Woliborzu – 74 872 47 59 lub 508 966 232.
Przedszkole Samorządowe w Przygórzu - 74 872 23 38 lub 508 966 232
Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” – tel. kom. 724 720 875

