Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni!
W dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót dzieci i młodzieży
na zajęcia do Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie.
W trosce o dobro Nas wszystkich pragnę podzielić się z Państwem ważnymi informacjami związanymi
z tym trudnym dla nas wszystkich czasem. Proszę o uważne przeczytanie mojego listu,
a następnie o przekazanie treści w odpowiedni sposób swoim dzieciom. Musimy wspólnie
przygotować dzieci - uczestników na powrót na zajęcia w innej rzeczywistości. Z wiadomych powodów
nie będzie to "płynna kontynuacja" codziennego życia Pałacowego. Sytuacja zagrożenia
epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – niemożność spotkania się z przyjaciółmi
czy wyjścia do kina. Nastolatkom, którzy dużą wagę przywiązują do swobody, może być trudno
to zaakceptować. Tłumaczmy dziecku dlaczego tak się dzieje, wspólnie szukajmy rozwiązań
i kompromisów. Największym wsparciem dla dziecka jest rodzic. Większość trudnych sytuacji
i emocji jesteście w stanie opanować dzięki wzajemnej rozmowie.
Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa






Na terenie placówki, w częściach wspólnych - maseczka jest obowiązkowa.
Obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do budynku.
Zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra.
Proszę o uaktualnienie numerów telefonów rodziców/opiekunów lub osób zdeklarowanych
do szybkiego odbioru dziecka w razie potrzeby.
Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
z zachowaniem zasady 1 opiekun z dzieckiem / dziećmi .

System organizacji pracy Pałacu Młodzieży
 Na terenie placówki w częściach wspólnych wyznaczono ciągi komunikacyjne z ustaleniem
kierunków przemieszczania.
 Na terenie placówki w częściach wspólnych - maseczka jest obowiązkowa.
 Przed wejściem do obiektu i w częściach wspólnych zachowujemy dystans 1,5 m.
 W miarę możliwości prosimy wyposażyć dzieci w jednorazowe rękawiczki (zgodnie
z wytycznymi poszczególnych pracowni).
Przepisy w czasie przerwy





Uczestnicy nie wychodzą na korytarz podczas zajęć.
W pierwszym okresie nie będzie dostępu do szatni.
Uczestnicy ograniczają przynoszenie na zajęcia rzeczy zbędnych.
Uczestnicy mogą opuścić pracownię tylko w celu wyjścia do toalety - po powrocie z toalety
obowiązkowa dezynfekcja rąk.
 Nauczyciel nadzorujący daną pracownię pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona.
 Ponieważ nie jesteśmy w stanie spełnić surowych wymogów higienicznych nie można używać
wody z poidełek do picia i automatów sprzedających. Proszę więc zaopatrzyć dziecko
w wystarczającą ilość jedzenia i picia!

Na koniec ważny apel:
Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne
osłabienie fizyczne) zachęcamy, aby zostawić dziecko w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich
(chorego dziecka, innych uczestników, nauczycieli, obsługi placówki) oraz pilnej konsultacji
z lekarzem.

Z góry dziękuję za wsparcie i współpracę!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Elwira Rewcio
Dyrektor Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie

