Kære forældre

December 3. 2020

Mundbind i Asylet:
På grund smittetrykket indføres der fra i morgen d. 15.12.2020 forpligtigelse til at
forældre skal bære mundbind ved aflevering og afhentning i dagtilbud i Hillerød kommune.
Vi har i dag modtaget følgende besked fra Rikke Phil Terkelsen. Dagtilbudschef i dagtilbud
børn:
”I dag har beredskabet besluttet at forældre skal bære mundbind når de opholder sig
på dagtilbuddenes matrikler – altså også ude på legepladserne.
Beslutningen er taget på baggrund af henvendelse til beredskabet fra medarbejdere på
dagtilbudsområdet, som oplyser at de føler sig utrygge når forældre opholder sig / afleverer
uden mundbind på legepladserne.
Dette forhold skal dels ses i lyset af det stigende smittetal, dels fordi nogle børn afleveres
”fra arm til arm”, og derved opstår nogle gange tæt kontakt mellem forælder og
medarbejder.
Beslutningen træder i kraft nu, eller så snart I kan iværksætte denne. Jeg vil bede jer om at
gøre forældre opmærksomme på denne ændring og sørge for at påbuddet overholdes”

Masser af hilsner
Gitte
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