
  
 

     Arkusz informacyjny 

  dotyczący zarządzenia kontekstu z powiązaniem koronawirusa dla 

Rodziców opieki dziennej i Dzieci w Meklemburgii Pomorze 

Przednie 

19.08.2020 

 

 

   Szanowni Rodzice  

codzienność powróciła do ośrodków opieki dziennej,mimo tego musimy być nadal ostrożni, 

niestety jeszcze się nie skończyła Pandemia Koronawirusa. Z tego powodu postanowiło 

Ministerstwo społeczeństwa na integracji i równorzędności ustawić takie informacje. Te 

informacje mają państwu jako Rodzicom, osobą upoważnionym pomóc w przyłożeniu się, że 

także w tak wyjątkowych czasach opieka dzienna w Meklemburgii Pomorze moze dobrze 

funkcjonować. 

Prosimy państwa o przestrzeganie tych porad i branie ich pod uwagę. 

 

1) Jakie obowiązki współpracy mamy jako Rodzice, osoby upoważnione? 

- Doręczenie jednorazowego pisemnego wyjaśnienia z następującymi danymi. 

•Żadnych zgadzających się symptomów z Koroną u Dziecka. 

•Żadnych Podróży dziecka w miejsce obszaru ryzyka przez ostatnie 14 dni. 

•Żadnych kontaktów dziecka do osoby zarażonej SARS-CoV-2 przez ostatnie 14 dni. 

- obowiązkowy dzienny aktualny meldunek przy zdrowotnych komplikacjach dziecka lub 

bliskiego kontaktu do osoby zarażonej SARS-CoV-2 albo po kwarantannie 

- W czasie przyprowadzenia i odbierania oczekiwane jest od rodziców noszenie zakrycia ust i 

nosa. 

- Przestrzeganie ogólnie obowiązujących zachowań / AHA- Formy : 

•  Odstęp: Minimalnie utrzymywać 1,5 metra do wszystkich osób. 

• Higiena: Właściwe kaszlenie oraz kichanie ( nie kichac i kaszleć w ręce tylko w łokieć albo 

w chusteczkę papierową,w trakcie tego trzymać duży odstęp do innych osób) także regularne 

mycie rąk. 

• Maska na codzień: nosić zakrycie ust i nosa. 

- Prosimy o rezygnacje wyjazdów do wyznaczonych krajów ryzyka przez Robert-Koch-

Instytut. 

(HTTPS://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

) 

 2) Jak się zachować , jeśli moje dziecko ma objawy ze strony układu oddechowego? 

- Dzieci z łagodnymi ogólnymi, niespecyficznymi objawiami, mogą dalej chodzić do opieki 

dziennej, będą nadal wspierane i opiekowane. 

Państwo nie muszą przy każdych lekkich objawach zostawiać dziecko w domu. 

- Jeżeli chce się Państwo zorientować w przypadku przeziębienia, prosze spojrzeć 

"Zalecane działanie dla przedszkoli i szkół,w przypadku ostrych objaw ze strony układu 

oddechowego (CARE) 

(http://www.regierung-

mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Soziales%2c%20Integration

%20und%20Gleichstellung/Dateien/Flie%C3%9Fschema_Kita.pdf) 

- Ta Pademia oczekuje też od Państwa,w interesie Dziecka oraz w interesie wszystkich innych 

osób przedszkola o Ostrożność. Proszę nie przynosić Dziecka do Objektu w przypadku 
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poważnego pogorszenia stanu ogólnego , albo wskazuje silne objawy choroby. W przypadku 

takiej sytuacji trzeba Dziecko wykluczyć z opieki. Do odbioru przez Rodziców takich Dzieci 

muszą wszyscy wykwalifikowani pracownicy z kontaktem do tych Dzieci nosić zakrycie ust i 

nosa. 

  3) Czy Dzieci, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność Wirusa Koronowego są 

dozwolone,w przedszkolu? 

- Dzieci, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność Wirusa Koronowego, nie mogą 

być finansowane. To samo dotyczy Dzieci,na który departament zdrowia nakazał krajową 

kwarantannę. 

 4) Czy mogą odbywać się rozmowy rodziców,wieczory rodziców i spodkania rodziców? 

- Tak,możliwe są wieczory i spodkania z rodzicami. Ogólne zasady odległości a także 

obowiązujące przepisy zgodnie z rozporządzeniem rządu krajowego w celu dalszego 

stopniowego złagodzenia ograniczeń związanych z Koroną życia publicznego w 

Meklemburgii- Pomorzu Przednim ( Rozlúźnianie koronowe - LVO MV,  HTTPS:// 

www.regierung-mn.de/Landesregierung/WM/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-

Informationem-zum-Corona%E2%80%93%Virus) muszą być przestrzegane i nosić zakrycie 

ust i nosa. Jeśli to możliwe, rozmowy z rodzicami należy prowadzić telefonicznie. 

- Okres od 15.08 do 15.09.2020 wybory do rady rodziców mogą odbywać się również z 

zachowaniem ogólnych przepisów dotyczących odległości oraz obowiązujące przepisy 

zgodnie z rozporządzeniem MV dotyczącym złagodzenia Koronowego. Należy nosić zakrycie 

ust i nosa. 

Zaleca się, aby tylko jeden rodzic był obecny. 

  5) Czy obecnie moje dziecko może się osiedlić? 

- Tak. W zasadzie można się do tego przyzwyczaić. 

  6) Jak wspierać moje dziecko w kwarantannie w domu? 

- o kolejności i zakresie kwarantanny decyduje cały dział zdrowotny. 

- Jeśli członek rodziny jest zarażony SARS-COV-2 , zwykle cała domowa społeczność 

rodziny jest poddawana kwarantannie. 

- Jeśli członek rodziny jest tylko osobą kontaktową dla osoby zakażonej SARS-COV-2, 

kwarantanna jest zwykle ograniczona do osoby przez lokalny wydział zdrowia. Należy tu 

przestrzegać przepisów wydziału zdrowia. 

- Czy dotyczy to Dziecka,opiekę musi sprawować rodzic lub inny opiekun prawny. Wyjaśnij 

dziecku obecną sytuację, używając słów odpowiednich do wieku, dlaczego konieczne jest 

obecnie podjęcie pewnych działań. 

Umożliw dziecku poruszanie się w kwarantannie w domu i daj mu taką możliwość, być 

również aktywnym duchowo , na przykład: malując, rozwiązuj zagadki lub inne zadania. 

Więcej pomysłów można znaleźć pod adresem  

http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Choroba/Tips/ 

 7)  Gdzie mogę znaleźć więcej informacji? 

Więcej informacji można znaleźć pod Adresem"W związku z doradztwem w zakresie 

ochrony pracowników i dzieci w przedszkolach w M - V w związku z wirusem koronowym 

od 1 sierpnia 2020" a także często zadawane pytania na stronie internetowej Ministerstwa 

spraw społecznych, Integracja i równość. Można znaleźć poniżej. 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/ 

Corona/kindertagesf%C3%B6rderung/  
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