
Detalhes de como fazer

- Medir a temperatura do seu filho. Se a temperatura estiver mais alta que

o normal, favor não trazer o seu filho para a Creche.

- Se o seu filho não estiver passando bem, favor não trazê-lo para a

Creche.

- Quando alguém da família não estiver passando bem (febre, etc.), favor

não trazer o seu filho para a Creche.

- Favor anotar a temperatura da criança no cartão.

- Se esqueceu de anotar no cartão, favor checar a temperatura e a

condição de saúde da criança após chegar a creche.

- Os pais ou responsáveis devem usar máscara. (Crianças com idade de

0-1 ano, não devem usar máscaras.)

- Os pais ou responsáveis não podem entrar nas salass.

- As crianças devem desinfetar os dedos e as mãos antes de entrar na

creche.

- Lavar e desinfetar as mãos das crianças.

- Ventilar a Creche.

- Desinfetar todos os locais que as crianças tocam tais como brinquedos,

mesas, cadeiras, banheiro, etc.

Na Creche - Medir a temperatura da criança na Creche, todos os dias.

- Se a criança não estiver passando bem, removê-la para a sala dos

funcionários e entrar em contato com os pais imediatamente para virem

buscar a criança na Creche.

- Durante o almoço, evitar que as crianças conversem um com o outro.

- Não escovar os dentes das crianças.

- Não é permitida a entrada dos pais na Creche. (Porém, quando for vir

buscar a criança que não está passando bem é permitida a entrada na

Creche.).

- As crianças não podem brincar nos jardins da creche antes de voltar

para casa.

Ítens a checar nas Creches, Kodomoen , a partir de 1 de junho
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