Zasady i procedury dotyczące Covid-19

Zasada
Polityka COVID-19 została wdrożona w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i
personelu w naszych placówkach. Bardzo ważne jest, aby ta procedura była praktykowana i ściśle
przestrzegana podczas tej pandemii. Jest to korzystne dla dzieci, personelu i naszej szerszej
społeczności.

Oświadczenie intencji
Podczas opracowywania tej polityki postępowaliśmy zgodnie z wytycznymi rządu i polityka ta może
ulec zmianie. Skorzystaliśmy z naszych wskazówek Departamentu Zdrowia, Agencji Zdrowia
Publicznego i wczesnych lat. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu niezwłocznie
skontaktujemy się z zespołem Early Years z Health & Social Care Trusts. Chociaż rozumiemy, że
znajdujemy się w globalnej pandemii, w Wee Chicks nadal wierzymy w znaczenie zabawy oraz
zapewniania dzieciom bezpiecznego i szczęśliwego środowiska.

Procedury
W dniu przyjazdu i wyjazdu:
** Będziemy mieć wyznaczone drzwi przylotu i wyjścia.
• Wszyscy pracownicy i dzieci powinni być sprawni i zdrowi w naszych placówkach. Jeśli
członek personelu lub dziecko źle się czuje i wykazuje objawy Covid, nie zostanie
wpuszczone do tego miejsca.
• Rodzice powinni przestrzegać zasad dystansu społecznego i stać 2 metry dalej. W danej
chwili tylko jeden rodzic powinien być przy drzwiach.
• Rodzice nie będą wpuszczani na teren placówki, a dzieci będą podwiezione i przywitane
przez personel przy wejściu. Zachęcamy, aby tylko jeden rodzic podrzucił lub odebrał
dziecko.
• W razie potrzeby można zastosować podejście naprzemienne. Rodzice dzwonią po
przybyciu na parking. Pracownik spotka się z dzieckiem przy drzwiach .
• Personel może nosić maski na twarz w okresach przyjazdu i wyjazdu, szczegółowe
codzienne informacje zwrotne będą przesyłane SMS-em, telefonicznie lub
przekazywane przy drzwiach.

* Podczas COVID-19 wszystkie ustawienia zostaną zamknięte 30 minut wcześniej niż zwykle, aby
umożliwić czyszczenie. *
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Dzieci:
** Jedynie dzieci, które są wolne od objawów i / lub przeszły wymagany okres izolacji i otrzymały
negatywny wynik testu, mogą uczestniczyć w placówce.
P arent skontaktuje się z dziećmi w celu niezwłocznego odebrania dziecka i zasięgnięcia porady
lekarskiej w sprawie objawów Covid 19. To dziecko będzie czekać z członkiem personelu w
wyznaczonym miejscu na przybycie rodziców. Nie jest ważne, aby w przypadku otrzymania takiego
wezwania przybyć jak najszybciej po swoje dziecko. Będzie to pokój po drugiej stronie korytarza. W
tym czasie personel będzie nosił wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej, a okna będą otwarte
w celu zapewnienia niezbędnej wentylacji. W nagłych przypadkach personel zadzwoni pod numer
999.
Aby uzyskać wskazówki, skorzystaj z narzędzia Covid Symptom Checker.
https://check.covid-19.hscni.net/SymptomChecker/Introduction
Rodzice są zobowiązani do informowania Wee Chicks o pozytywnym wyniku testu Covid 19 w Twoim
domu.
Dzieci otrzymają wsparcie w sposób dostosowany do wieku, aby pomóc im zrozumieć dystans
społeczny, wymagania dotyczące mycia rąk i higieny, które są stosowane w tym czasie. Wymagania
emocjonalne dzieci będą w tym czasie sprawą najwyższej wagi dla małych piskląt i prosimy, aby w
tym czasie przynosili z domu tylko niezbędne pocieszyciele.
Dzieci będą przebywać w mniejszych grupach każdego dnia, a każda grupa będzie jadła i bawić się
razem, aby uniknąć możliwej transmisji. Są to tak zwane kapsuły do zabawy, a kapsuła zabawowa
nie może pomieścić więcej niż 1 6 dzieci.

Personel:
** Jedynie personel, który jest wolny od objawów, przeszedł wymagany okres izolacji (jeśli
wystąpiły objawy ) lub uzyskał negatywny wynik testu COVID-19.
● Pracownicy są zobowiązani do jak najszybszego informowania przełożonego o wszelkich
zmianach stanu zdrowia.
● W zależności od potrzeb biznesowych personel będzie miał ten sam mały Play Pod .
● Pracownicy będą unikać kontaktów między sobą, w tym uścisków dłoni, uścisków i będą
przestrzegać zasad dystansu społecznego.
● Tam, gdzie to możliwe, szkolenia i spotkania będą odbywać się za pośrednictwem
wirtualnych obiektów konferencyjnych.
● Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie w zakresie zapobiegania COVID-19 i kontroli
zakażeń.
● Testowanie - każdy, kto ma objawy, może skorzystać z testów na COVID-19.
Małe pisklęta zdają sobie sprawę, że jest to trudny okres i będą nadal wspierać dobre samopoczucie
swoich pracowników, każdy personel mający obawy powinien jak najszybciej zwrócić się do swoich
przełożonych.
Rodzice:
** Tylko rodzice, którzy są objawem wolny i czy ukończyli wymagany okres izolacji mogą
uczestniczyć ustawienie lub kto nie otrzymał negatywny wynik testu, a następnie wskazówek. .
Zachęcamy, aby tylko jeden rodzic przyjeżdżał lub odbierał jednorazowo.
Jeśli u któregoś z członków twojego gospodarstwa domowego wystąpią objawy (wysoka
temperatura, nowy ciągły kaszel, utrata lub zmiana zmysłów, węchu lub smaku) COVID-19 lub
czeka na wynik testu na koronawirusa, wynik testu na koronawirusa jest pozytywny, należy
izolować na okres 14 dni od pierwszego dnia, kiedy jakakolwiek osoba w Twoim domu
wykazywała objawy.  (odniesienie: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ )

Rodziców zachęca się do wysyłania wiadomości tekstowych, e-mailowych lub telefonicznych z
obawami lub pytaniami, zamiast dyskutować z personelem na miejscu, ponieważ zmniejszyliśmy
liczbę osób w naszym budynku, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji , należy pamiętać, że
to jest bardzo tymczasowym rozwiązaniem w tym czasie.

Higiena oraz zdrowie i bezpieczeństwo:
Wentylacja - okna będą otwarte w ciągu dnia, aby zapewnić dobrą wentylację.
Mycia rąk - dzieci, jak i personelu należy umyć ręce przy użyciu ciekłego mydła i wody na co
najmniej 20 sekund i wysuszono jednorazowych ręczników (gdzie ręczne urządzenia do mycia nie są
łatwo dostępne do dezynfekcji rąk 70% Etanol będzie stosowany)
• w dniu przyjazdu
• często w ciągu dnia

• przed i po posiłkach
• przed i po podaniu leku
• po każdym kaszlu lub kichaniu
• aby usunąć wszelkie fizyczne zabrudzenia
• po udzieleniu pierwszej pomocy
• po skorzystaniu z łazienki, zmiana pieluszki i praca z płynami ustrojowymi, odpadami lub
zabrudzonymi przedmiotami
• po obsłudze koszy na śmieci
• podczas przechodzenia z jednego obszaru gry do drugiego
• po fizycznym kontakcie z innymi
• przed wyjazdem
ŚOI - wytyczne rządu stanowią, że ŚOI nie są obecnie wymagane do ogólnego użytku we wczesnych

latach życia, aby chronić przed przenoszeniem COVID-19 w tym czasie. Jednakże środki ochrony
indywidualnej (rękawiczki i fartuchy) będą używane normalnie podczas zmiany pieluch, pierwszej
pomocy oraz przygotowywania i dystrybucji żywności. Jeśli pracownicy zdecydują się nosić zakrycia
twarzy, otrzymają wsparcie w miejscu pracy.

Maski będą używane podczas przekazywania (kiedy rodzice spotykają się z personelem w dniu
przyjazdu / wyjazdu) lub w przypadku złego samopoczucia dziecka. Wesprzemy każdego
pracownika, który chce nosić maskę przez cały czas w pracy.
Zapewnimy dobrą higienę układu oddechowego, stosując podejście „złap, wyrzuć, zabij”.
Chusteczki są dostępne w całym ośrodku.

Czyszczenie - mamy wdrożony i rejestrowany codziennie rozszerzony harmonogram czyszczenia,
który obejmuje meble, powierzchnie, zabawki i sprzęt.
• Toalety: mycie przy użyciu standardowych środków czyszczących, a następnie spryskiwanie
środkiem dezynfekującym po każdym użyciu (łącznie z punktami dotknięcia
powierzchni w łazience).
• Wysokie powierzchnie stykowe: punkty dotykowe włączników światła, kranów, klamek,
stołów, poręczy, balustrad, dzwonków będą dezynfekowane dwa razy dziennie.
• Urządzenia elektroniczne: tablety, telefony, komputery, laptopy, projektory i kasetony,
będą dezynfekowane przed i po każdym użyciu.

• Zabawki i sprzęt dla dzieci: będą czyszczone pod koniec każdego dnia, a wszelkie zabawki /
sprzęt, których nie da się łatwo zdezynfekować, będą odkładane do zakończenia
pandemii COVID-19.
• Pranie: będzie prane codziennie w temperaturze co najmniej 60˚, dodając do pralki środek
dezynfekujący oraz standardowy proszek do prania. Pranie, w tym pościel, koce itp. Nie
będzie dzielone między dzieci. Zabrudzone rzeczy zostaną umieszczone w szczelnej,
wodoodpornej torbie i zwrócone rodzicom do prania.
• W przypadku złego samopoczucia dziecka - personel dokładnie umyje ręce i wyczyści
dotknięty obszar środkiem dezynfekującym, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia
zakażenia na innych.
F ood / Snack :
• Obszary kuchni / przygotowywania posiłków - zmywarka będzie ustawiona na 70˚ dla
każdego cyklu, gdzie zmywanie ręczne, naczynia będą myte ciepłą wodą z mydłem i
suszone jednorazowymi ręcznikami papierowymi . Wszystkie powierzchnie zostaną
wyczyszczone i zdezynfekowane przed i po każdym użyciu.
• Prosimy o przesłanie obiadu w plastikowej torbie, aby można go było wyrzucić po
obiedzie / butelkach z wodą - musi być w zapieczętowanym, oznakowanym pojemniku,
będzie przechowywany po przybyciu do pory obiadowej i zwrócony pod koniec dnia.
• Wszelkie przedmioty, które trafiają w usta, takie jak kubki, butelki i słomki, sztućce, nie
będą udostępniane.
• Dzieci będą jeść w przydzielonych im kapsułach do zabawy, a popołudniowe przekąski
zostaną im dostarczone w wyznaczonych miejscach.
• Personel będzie nosił rękawiczki i fartuchy podczas przygotowywania i obsługi żywności.
• Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie w zakresie higieny żywności.
Zabawa i zajęcia:
Nie można oczekiwać, że małe dzieci będą pozostawać 2 metry od siebie i personelu, mając to na
uwadze, dostosujemy istniejące gry i wprowadzimy nowe zajęcia, które pozwolą na jak największy
dystans społeczny, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze można tego przestrzegać .
Dążymy do dzieci , aby być na zewnątrz jak najwięcej grać.
Dzieci pozostaną w swoich własnych kapsułach i będą korzystać z własnego placu zabaw w
dowolnym momencie, wszystkie obszary zabaw zostaną odkażone przed i po użyciu.
Jeśli członek personelu źle się poczuje w placówce opieki nad dziećmi
Jeśli członek personelu w opiece nad dziećmi staje się źle z nowym kaszlu lub wysokiej
temperatury lub pokazach JAKIEKOLWIEK wystarczy jeden z normalnymi objawami wirusa,
zostaną one wysłane do domu natychmiast i powinni postępować zgodnie z wytycznymi
COVID19 dla gospodarstw domowych o możliwym koronawirusa (COVID19) wskazówki
dotyczące infekcji.
Aby uzyskać dalsze informacje w czasie rzeczywistym, skorzystaj z poniższego łącza:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance

W przypadku pozytywnego przypadku COVID-19:
Kiedy u dziecka, młodej osoby lub pracownika wystąpią objawy zgodne z koronawirusem
(COVID-19), należy odesłać je do domu, doradzić mu izolację na 7 dni i umówić się na
badanie, aby sprawdzić, czy ma COVID-19. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus/testing-and-tracing-covid-19#testing-for-e
ssential-workers
Inni członkowie gospodarstwa domowego powinni izolować się na 14 dni. Wszyscy
pracownicy uczęszczający do placówki opieki nad dziećmi będą mieli dostęp do testu, jeśli
wykażą objawy koronawirusa (COVID-19) i są zachęcani do poddania się testowi w tym
scenariuszu
W przypadku gdy dziecko ukończyło 5 lat, młody człowiek lub członek personelu ma
negatywny wynik testu, może wrócić do swojego miejsca zamieszkania, a inni członkowie
gospodarstwa domowego mogą zakończyć samoizolację.
W przypadku pozytywnego wyniku testu dziecka lub członka personelu, resztę kapsuły Play
w placówce opieki nad dziećmi należy odesłać do domu i zalecić izolowanie się na 10 dni.
Pozostali członkowie gospodarstwa domowego kapsuły Play nie muszą się izolować, chyba
że u dziecka lub członka personelu, z którym mieszkają w tej grupie, wystąpią później
objawy. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus/testing-and-tracing-covid-19#testing-for-e
ssential-workers
W ramach krajowego programu testów i śledzenia, jeśli w kohorcie lub w szerszym
kontekście zostaną wykryte inne przypadki, Agencja Zdrowia Publicznego przeprowadzi
szybkie dochodzenie i doradzi placówkom, jakie działania należy podjąć. W niektórych
przypadkach większa liczba innych dzieci może zostać poproszona o izolację w domu jako
środek zapobiegawczy - może to być cała kapsuła lub otoczenie. Tam, gdzie w placówkach
przestrzegane są wytyczne dotyczące zapobiegania zakażeniom i ich kontroli, co zmniejszy
ryzyko przeniesienia, zazwyczaj nie będzie konieczne zamknięcie całego ośrodka . Więcej
informacji można znaleźć pod adresem:
https://www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus/testing-and-tracing-covid-19/contact-tr
acing
Niestety nie możemy zwrócić opłat w przypadku wybuchu COVID19, chyba że nasze ustawienie
zostało zamknięte i nie możemy świadczyć naszych usług. Jeżeli poproszono twoje dziecko lub
twoją rodzinę o samoizolację, będziesz musiał nadal płacić swojemu dziecku.
Szczegóły kontaktu:
Jeśli rodzice mają jakiekolwiek obawy, mogą skontaktować się bezpośrednio z menedżerem
telefonicznie lub:
Kelly Molloy tel: 07746169489 email: info@weechicks.com

