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معلومات ألولياء األطفال
قبل إغالق رياض األطفال في النرويج ،لم يتم تسجيل أي انتشار معروف للعدوى بين األطفال في رياض األطفال .مقارنة
بالبالغين ،تم التعرف على عدد قليل من األطفال المصابين في النرويج وبقية العالم.

سيتم إعادة فتح رياض األطفال يوم الثالثاء ٢١ ،نيسان .من أجل تلبية متطلبات مشرف الوقاية من العدوى ،فقد رأينا أنه من
الضروري تقليل ساعات العمل .ساعات العمل من الساعة 15:00 - 08.15 .وبالنسبة للوالدين في المهن ذات األهمية
االجتماعية ،ستكون هناك إمكانية لساعات عمل ممتدة من الساعة 15.30 - 07.30 .إذا تعذر ترتيب رعاية األطفال بطريقة
أخرى .اتصل بمجلس اإلدارة في الرعاية النهارية ذات الصلة بالروضة.

من اآلمن حضور األطفال رياض األطفال
صا لضمان السيطرة الجيدة
من أجل الحد من العدوى ،بدأنا اآلن عددًا من التدابير في رياض األطفال ،وسنكون أكثر حر ً
على العدوى .هذا يعتمد علينا جميعا في بذل الجهد واتباع النصائح الجديدة .في رياض األطفال ،سنكون قلقين بشكل خاص
بشأن:
غسل اليدين ومتابعة األطفال حتى يتعلموا روتين غسل اليدين الجيد -
تنظيف جيد في الحضانة .تم إعداد إجراءات جديدة مع قائمة مرجعية -
غسل األلعاب بعد إغالقها كل يوم -
قضاء وقت إضافي مع األطفال -
سيتم تقسيم األطفال إلى مجموعات ( 3صغير  6 /كبير) الذين يعملون مع موظفين بشكل دائم .ستكون هناك رسالة
منفصلة من الحضانة حول المجموعة والموظف الذي يجب أن ينتمي إليه طفلك .يمكن أن تعمل مجموعتان معًا.
تزويد الموظفين بالتدريب الجيد على استشاري مكافحة العدوى واإلجراءات الجديدة التي تم إعدادها -

الطعام في الروضة
يقول مشرف مكافحة العدوى أنه يجب ضمان الروتين الجيد للوجبات وأن الطعام الذي يتم تقديمه في أجزاء .نحل هذا على
النحو التالي:
يجب أن يتناول األطفال وجبة اإلفطار في المنزل قبل قدومهم إلى الروضة -
يجب إحضار حزمة الغداء للغداء بنفس طريقة إحضار الطالب في المدرسة .يتم تحميل صندوق الطعام في
رف خزانة المالبس للطفل
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تقوم الحضانة بترتيب وجبة الفاكهة بإعطاء الطفل ثمرة لكل منهما -
الحضانة تقدم المشروبات للغداء ووجبة الفاكهة .يجب على األطفال عدم إحضار زجاجة الشرب الخاصة بهم -
الحضانة تعد روتين لتناول الوجبة -

سيكون هناك تخفيض في التكلفة المالية!

ستستمر روضة األطفال في تقديم الرعاية لألطفال
سنظل نعتني باحتياجات الرعاية البدنية لألطفال ونضمن أن جميع األطفال سيختبرون السالمة واالنتماء والرفاهية في
الرعاية النهارية .الراحة ال تزال مهمة لألطفال ،ولكن بقدر اإلمكان سنقتصر ذلك على الموظفين العاديين.

إذا كان طفلك ليس على ما يرام
إذا كان طفلك يعاني من أعراض المرض ،بما في ذلك األعراض الخفيفة ،فال يجب عليه حضور رياض األطفال.
هي في البداية التهاب الحلق ونزالت البرد والسعال الخفيف ،باإلضافة إلى الشعور  covid-19األعراض األكثر شيوعًا
بالمرض والصداع وآالم العضالت .قد يحدث ألم في البطن أيضًا .من المهم بشكل خاص اآلن أن يكون األطفال في المنزل
لمدة يوم واحد على األقل بعد أن يصبحوا خاليين من األعراض .إذا مرض الطفل في رياض األطفال ،يجب عليك
اصطحاب الطفل في أقرب وقت ممكن.

يفضل أال ينضم اآلباء إلى الروضة
سوف تتلقى كتاباتك  /خطتك الخاصة من روضة األطفال فيما يتعلق بالتسليم والتحصيل .يجب أن نوزع المجموعات بحيث
يتم تسليم بعضها في الداخل والبعض اآلخر في الخارج .إذا كان من المخطط أن يتم تسليم طفلك يو ًما ما في الخارج ،فيجب
أن يرتدي الطفل مالبسه عند وصولك .إذا كان تسليم الطفل في الداخل ورأيت أن هناك بالفعل المزيد من األطفال في غرفة
المالبس ،فعليك االنتظار في الخارج حتى تتوفر مساحة خالية .من المهم أال ينضم اآلباء إلى روضة األطفال إال إذا كان
ذلك ضروريًا ،ولكن هنا يجب أن يكون النظر في حاجة الطفل إلى األمان أكبر.

ال تجلب األلعاب من المنزل
يجب أال يحضر األطفال ألعابهم الخاصة من المنزل .إذا كان طفلك لديه عناقه الخاص للنوم معه ،يمكنك إحضار هذا معك.
ولكن من المهم جدًا أال يتم مشاركة هذا مع األطفال اآلخرين في رياض األطفال.

غسل اليدين له نفس األهمية في المنزل كما هو في رياض األطفال .اغسل يديك قبل القدوم إلى الروضة ،وبمجرد عودتك
إلى المنزل .يجب على األطفال أيضًا غسل أيديهم عندما يأتون إلى الحضانة.

يجب أن تكمن المالبس التي يحملها األطفال في روضة األطفال في حقيبة أو كيس على رف الطفل في خزانة المالبس.
يجب غسل مالبس األطفال عند  60درجة.
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 نوصي بقراءة مشرف الوقاية من العدوى الموجود على موقع،خالف ذلك
udir.no
https://www.udir.no/quality-and-competence/security-and-preparedness/information-oncoronavirus/smittevernveileder/barnehage/

! فقط اتصل بمجلس إدارة روضة األطفال ذات الصلة بالروضة،!إذا كنت تتساءل

التحيات
Bente Ingebretsen
مدير األعمال لرياض األطفال
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