Przed nami Półkolonie Zimowe 2022. Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest bardzo dynamiczna. Dlatego,
aby nasze półkolonie były bezpieczne, zarówno nasza kadra, jak i rodzice, muszą stosować się do pewnych
zasad.
Zapraszamy do zapoznania się z nimi i współpracy przy ich przestrzeganiu.
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Zgodnie z wytycznymi MEN półkolonie realizowane
będą w niewielkich, 15 osobowych grupach.
Sale oraz wszystkie przedmioty użytkowane przez
dzieci, takie jak: ławki, krzesła, drążki, zabawki - będą
regularnie dezynfekowane.
Dziecko, które bierze udział w półkoloniach musi być
zdrowe. Dzieci z gorączką lub innymi oznakami infekcji
nie mogą brać udziału w półkoloniach.
Jeśli podczas półkolonii któryś z uczestników będzie
wykazywać objawy charakterystyczne dla przeziębienia, rodzic będzie
zobowiązany możliwie jak najszybciej odebrać dziecko z terenu placówki. Do czasu przyjazdu
opiekuna prawnego, uczestnik półkolonii będzie przebywał z jednym z opiekunów w osobnej sali.
Uczestnicy półkolonii przychodzą do studia w maseczkach ochronnych. W przydzielonej dla danej
grupy szatni pozostawiają jedynie obuwie, bagaż podręczny, okrycie wierzchnie i maseczkę ochronną
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Rodzic będzie mógł odprowadzić dziecko wyłącznie do drzwi wejściowych studia, gdzie uczestnik
będzie odbierany przez kadrę. Ze względu bezpieczeństwa nie ma możliwości wchodzenia przez
opiekunów prawnych do szatni i sal, w których będą odbywały się zajęcia.
Przy wejściu na klatkę schodową umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy o
korzystanie z nich przed każdym wejściem.
Obowiązkowe dla rodziców będzie również zakrywanie ust i nosa podczas przebywania w budynku.
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Posiłki będą realizowane z zachowaniem następujących zasad.
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Drugie śniadanie w formie drożdżówki dzieci będą otrzymywały opakowane w jednorazowe torebki
foliowe. Jeśli drożdżówka nie zostanie zjedzona do końca – dzieci proszone są o przechowywanie
resztek w swojej torbie/ plecaku.
Na miejscu dostępne będą woda i kartoniki z soczkami. Prosimy jednak, aby dzieci miały swoje
własne bidony, które będziemy uzupełniali wodą. W przypadku braku bidonów woda będzie
wydawana dzieciom w kubeczkach jednorazowych, wymienianych kilka razy dziennie.
Obiad dzieci otrzymają w studiu, w formie cateringu - w jednorazowych pojemnikach oraz ze
sztućcami jednorazowego użytku.
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Mamy małe, maksymalnie 15 osobowe grupy.
Regularnie dezynfekujemy przedmioty, z którymi mają styczność dzieci.
Rodzice przyprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych, opiekunowie nie mogą przebywać na
terenie studia.
Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa przez rodziców a także uczestników do momentu wejścia na
salę.
Posiłki i napoje wydawane są w naczyniach jednorazowego użytku.
Brak możliwości przyjęcia na półkolonie dziecka z objawami choroby.
W przypadku wystąpienia złego samopoczucia u dziecka podczas trwania półkolonii, rodzic musi je
jak najszybciej odebrać.
Z góry dziękujemy za wspólne przestrzeganie naszych zasad!
I czekamy na spotkanie z Waszymi dziećmi!

