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Правила експлуатації.
1. Інформація про обладнання.
Заклад розрахований на дітей від 3 до 6 років. Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00.
2. Прийом дітей.
При надходженні до закладу фіксуємо необхідні дані – заява дитини, інфекційність, правила експлуатації, копія
документа дитини, копія медичної страхової компанії.
3. Здача дитини.
Ми передаємо дитину тільки тій особі, яка привела дитину і реєструється при отриманні. Особа підтверджує себе
посвідченням особи, приймаючи дитину. Дитину також можуть забрати інші особи, які, однак, будуть прямо вказані
в заяві дитини (вони також підтвердять своє посвідчення особи). Ці особи не повинні бути молодше 18 років.
4. Догляд за дитиною на час дії програми.
За дітьми опікується персонал, який має необхідну освіту чи досвід роботи з дітьми та пройшов відповідну
підготовку.
Завжди є програма для дітей. Пріоритетним є зосередження на чеській мові. Програма передбачає заходи з розвитку
соціальних, творчих і рухових навичок і здібностей дітей, зокрема ігри та дозвілля.
5. Залишайтеся на вулиці.
Діти регулярно гуляють по території. Пристосуйте до цього одяг дитини.
6. Гігієна.
Вихователь супроводжує дітей до туалету, контролює використання туалету та подальшу гігієну. Якщо дитина
забрудниться, їй забезпечать гігієнічну обробку. У разі потреби вони будуть використовувати запасний одяг, який
нададуть батьки дитини після прибуття до закладу (показано під призначеним малюнком).
7. Питний режим і прийом їжі дитини.
Ми забезпечимо дітей питним режимом протягом усієї програми. Обід та ранкові та післяобідні закуски будуть
надані в рамках цілоденної програми.
8. Перша допомога.
Основну першу допомогу надають працівники закладу. Одразу повідомляють батьків і при необхідності викликають
швидку допомогу.
Про кожну аварію ведеться протокол. Апарат оснащений аптечкою, яка завжди належним чином поповнюється та
перевіряється.
9. Можливість відмовитися від участі.
Ми не направляємо дітей з інфекційними захворюваннями або з симптомами гострого захворювання (нежить,
кашель, висип, температура, біль у вухах тощо). Цей захід відповідає інтересам усіх відвідувачів закладу. Алергія або
інші постійні захворювання та проблеми зі здоров’ям повинні бути зазначені у формі заявки на дитину, коли дитина
поступає.
10. Основні положення - вибачення.
Перед реєстрацією на програму батьків інформують про її перебіг, правила роботи та гігієну
принципи та правила вибачення. Про відсутність дитини необхідно негайно повідомити. Необхідно вказати причину
та тривалість відсутності. Якщо ми не отримаємо вибачення від дитини протягом трьох робочих днів, дитина буде
виключена з адаптаційної групи, і ми передамо місце іншому заявнику.
11. Загальні принципи одягу.
Кожна дитина повинна носити відповідний одяг (зручний і дихаючий – бажано спортивні штани та футболку) та
взуття (тапочки з тапочками на твердому підборі). Бажано взяти запасний одяг для дитини.
12. Прибуття та виїзд.
Приїзд дитини з 7:00 до 8:00 Ви можете забрати дитину не раніше 12:00 до 12:30 та з 14:30 до 16:00 Зверніть увагу на
час прибуття на ст. приміщення, щоб не заважати іншим у своїй діяльності.
13. Прикінцеві положення.
Ми залишаємо за собою право коригувати розклад програми, якщо це необхідно.
Правила експлуатації є обов’язковими для виконання всіма працівниками та клієнтами закладу.

