Drodzy Rodzice!
Obecna sytuacja w kraju i na świecie spowodowała, że wszyscy musimy pozostać w domach, ale
my jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerami telefonu: 503 078 518 i 600 562 823.
1. Pomożemy rozwiązać pojawiające się problemy i zgromadzić dokumentację związaną
z koniecznością uaktualnienia orzeczeń o niepełnosprawności oraz nabycia lub wznowienia
prawa do renty socjalnej.
2. Jednak proszę wziąć pod uwagę, że ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie
podejmowane w tym zakresie czynności będą trwały o wiele dłużej niż zwykle, więc prosimy
o informacje z dużym wyprzedzeniem.
3. Nie wiemy jeszcze jak będą wyglądały procedury, ale na pewno w czasie trwania
kwarantanny niezbędną dokumentację w ww. sprawach najbezpieczniej będzie wysyłać
pocztą lub drogą elektroniczną.
Pamiętajcie!
1. Naszym wychowankom trudno jest wytłumaczyć, dlaczego nie mogą pojechać do szkoły lub
wyjść na spacer, czy plac zabaw, a w praktyce ich mieszkania stały się teraz placem zabaw,
miejscem nauki i odpoczynku.
2. Dzieci chętnie poznają przedmioty i urządzenia, które są w ich zasięgu. Oprócz dbałości
o zdrowie (mycie rąk, pozostawanie w domu) musimy też pamiętać, że 40% wszystkich
wypadków jakim ulegają dzieci ma miejsce w domu.
Rodzicu pamiętaj, że od Ciebie zależy bezpieczeństwo Twojego dziecka.
1.
2.
3.
4.

Żadne zabezpieczenia nie zastąpią zdrowego rozsądku.
Nigdy nie zostawiaj dziecka samego.
Ucz dziecko od najmłodszych lat, co można, a czego nie wolno robić czy dotykać.
Bądź czujny, miej oczy dookoła głowy i przewiduj zachowania, unikając tym samym
konsekwencji w postaci niechcianych wypadków.

Aby pokazać dziecku, jak powinno zachować się w sytuacji potencjalnego zagrożenia, warto
w domu przećwiczyć z nim właściwe reakcje, odgrywając różne scenki, np.:
1.
2.
3.
4.

Co zrobisz, jeżeli jakiś pan zapyta cię o drogę i poprosi żeby go tam zaprowadzić?
Czy pomożesz nieznajomej pani szukać zgubionego psa?
Co zrobisz kiedy obca osoba zapuka do drzwi i będzie chciała wejść do mieszkania?
Co zrobisz, jeżeli zgubisz się w sklepie?

Ponadto wyposaż swoje dziecko w elementy odblaskowe. Obowiązek ich posiadania dotyczy
osób poruszających się o zmroku, w terenie niezabudowanym, ale dobrze jest mieć je również
w mieście lub na wsi.
Pedagog: Danuta Łączny – Październik

