ЧАСТНА ДЕСТСКА ЯСЛА „СМЪРФОВЕТЕ“
Гр. София, Цариградски комплекс бл. 285

Уважаеми родители,
Моля, за вашето внимание към нашите съвети!!!
Във връзка с необичайно тревожната ситуация в страната,
очакваната епидемологочна обствановка, моля за съблюдаване,
дисциплинирано поведение и изпълнение на следните действия!!!
Независимо, че това са действия от обичайното ни ежедневие, от
правилата и дейността на яслата, обстоятелствата изискват повишено
внимание:
1. Моля не водете детето в детската ясла при съмнение за
нездравословно неразположение!!!
2. Реагирайте възможно най-бързо при повикване от яслата,
в случай на здравословно неразположение на детето!!!
3. Не
предприемайте
самолечение.
В
случай
на
нерзположение се обърнете към личния педиатър/лекар или
лечебно заведение.
4. След преглед и лабораторни изследвания, уведомявайте
яслата за резултатите от тях.
5. След отсъствие на детето, прием в яслата е възможен
единствено след представяне на:
- Медицинска бележка, издадена от личния лекар или
лечебно заведение, със задължително вписан номер на
амбулаторен лист.
6. При отсъствие по лично желание и причини прием на
детето ще се осъществява само след извършени
лабораторни изследвания (кръв, урина, виросология).
Предвид евентуални отсъствия, задължителни карантинни
мерки от страна на държавата, моля, най-учтиво, за
коректно своевременно заплащане на месечната такса,
съгласно чл. 5 от договора.
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В случай на отсъствие и незаплащане на такса ще доведе
до финансова невъзможност за покритие на постояните разходи
за издръжка на яслата.
7. Имунопрофилактика, дезинфекция и лична хигиена да се
провежда от всички членове на семейство!!!
8. Поставете на входа на жилището си дезинфектант за ръце,
използвайте при влизане в дома си.
- Измивайте ръцете си поне 20 двадесет секунди със сапун!!!
- При сваляне на маската измивайте лицето си!!!
9. Дезинфекцирайте играчките на детето, масата за хранене, пода
и всички повърхности в домовете си.
- Почистете филтрите на климатика си!
10.
Осигурете в домовете си:
- Спирт – не по нисък от 71%
- Дезинфектант на хлорна основа (белина, амоняк)
- Маски, носни кърпички,влажни кърпички на спиртна основа
Яслата, от своя страна, в обичайното си ежедневие съблюдава
всички правила и норми за хигиенното здраве на децата.
Яслата ще следва и изпълнява всички указания от страна на
институциите в страната
Желая здраве!!!!

