Jardim de Infância – Plano de Contingência – Normas Especificas

NORMAS DE CONDUTA DE ESPAÇO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA
TRANSMISSÃO DA COVID-19 –JARDIM DE INFÂNCIA

As normas de conduta de espaço bem como medidas de prevenção e controlo da
transmissão da COVID -19, complementam o Plano de Contingência (revisão) da
Instituição, especificando aspetos particulares da dinâmica interna da resposta social.
Certos da preocupação com o regresso das nossas crianças, mas convictos da nossa
determinação em tudo fazer para que no seu regresso estejam em segurança e o mais
protegidas possível, foram, em consonância com as orientações recebidas por parte da
DGS e Seg. Social, implementadas normas e regras a cumprir.
-O horário será das 7.20H às 18.30H (com prolongamento até às 19H só se
verdadeiramente necessário)
-As crianças, devem estar na Instituição por um período o mais curto possível, (conforme
a necessidade dos pais).
- A receção das crianças entre as 7.20H e as 9.30H. e a recolha entre as 16.30H e as
18.30H serão efetuadas na sala, pelo exterior(recreio), seguindo o trajeto definido para
o efeito. Para outros horários devem tocar na campainha da sala e aguardar.
-A receção e recolha das crianças deverá ser efetuada por apenas uma pessoa
responsável que, obrigatoriamente usará máscara.
- Deverão os pais ver a temperatura dos filhos, em casa, e informar o adulto que a vai
receber.
- As crianças doentes não podem frequentar o Jardim devendo o responsável informar
de qualquer condição de doença na família.
-Na entrada da sala haverá desinfeção do calçado em tapete colocado para o efeito, e
será feita a desinfeção das mãos da criança, da mochila e casaco
- As entregas e recolhas devem ser rápidas mas com a transmissão dos “recados”
essenciais. Outras informações deverão ser feitas por via telefónica.
-Aconselhado o uso de bata que deve vir na mochila (se possível duas) e será vestida
na sala. Ficará, toda a semana. Na mochila também devem existir duas mudas de roupa.

Vai ficar tudo bem! Contamos consigo!
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- Devem ser colocados na mochila sacos de plástico para roupa suja (novos e que
possam ser amarrados); a mochila também ficará na instituição durante a semana.
- As garrafas de água devem ser bem identificadas pelas crianças, para não haver
partilhas.
-O chapéu será igualmente identificado.
-As crianças não poderão trazer brinquedos ou outros objetos de casa.
-Não poderão trazer bolo para festejo de aniversário nem lembranças.
- Ficam suspensas as atividades de Inglês, música e ginástica.
-Não haverá escovagem de dentes.
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Vai ficar tudo bem! Contamos consigo!

