Key Contacts
Customer Service Centre – 0300 126 1000
Option 1 or email:

Ochrona Dzieci

cypsnccinitial.contact@northamptonshire.gcsx.gov.uk

Local Authority Designated Officers — 01604
364181 or 07850299921 or email
LADOReferral@northamptonshire.gcsx.gov.uk

NSPCC – www.nspcc.org.uk
(08 08 800 5000)
Northamptonshire Police – 101 or in the
case of an extreme emergency 999
Childline – www.childline.org.uk (0800 1111)
Local Safeguarding Children Board
Northamptonshire –
www.lscbn.northamptonshire.org.uk
Anti-Terrorist Hotline (Prevent Duty) –
0800 789 321 or 101 or 999
Local Prevent Officer DC 461
Sean Arbuthnot 07557776230

W przedszkolu Gloucester;
jesteśmy zobowiązani do
ochrony dzieci
Prosimy o przeczytanie tej
ulotki dla wskazówek przy
partnerskiej współpracy z nami
w celu ochrony dzieci w
Przedszkolu Gloucester

Wpisywanie sie I wypisywanie
Prosimy o zgłoszenie się do recepcji po przyjeździe ,
gdzie zostaniesz poproszony /a, aby podpisać
książkę odwiedzającego I odebranie identyfikatora
odwiedzającego do noszenia . Przy opuszczaniu
szkoły , zostaniesz poproszony /a o wypisanie sie I
zwrot identyfikatora
Ochrona Dzieci
Proszę pamiętać o naszym zaangażowaniu w ochronę
dobrobytu dla dzieci w każdym momencie . Jeśli
mamy jakiekolwiek obawy o dziecko, będziemy
postępować zgodnie z procedurami przewidzianymi w
naszych ochrony dzieci i politykę ochrony dzieci.
Zasady te można znaleźć i sa dostępne w recepcji .
Dodatkowo, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości
dotyczące dziecka , zobacz przeznaczona Lead
ochrony dla ochrony dzieci .
Przeznaczona Ochrona prowadzi do ochrony
dzieci Julia Mann , Judith
Staff.
Znęcanie się / Incydenty rasowe
Znęcanie się lub incydenty rasistowskie przez dzieci,
rodziców, pracowników i inne zaintereszgłoszone do

dyrektora i będą rozstrzygniete zgodnie z
obowiązującymi zasadami.
Procedura Ewakuacji awaryjnej
W przypadku pożaru , personel zapewni
bezpieczna ewakulacje budynku. Rejestry
wszystkie będą zabrane I zaniesione do miejsca
spotkań . Będą one sprawdzane w celu
zapewnienia, nikt nie zostal w budynku . Dzieci w
przedszkolu z problemem poruszania będa miały
przypisanego pracownika , aby bezpiecznie
wyprowadzić je z budynku.
Pierwsza pomoc
Wielu pracowników jest przeszkolonych w
udzielaniu pierwszej pomocy - zarówno pierwsza
pomoc w pracy jak I pediatryczna pierwsza
pomoc , i posiadaja aktualny certyfikat . Jeśli
zdarzy się wypadek, przeszkolona osoba udzieli
pierwszej pomocy osobie dorosłej / dziecku. Jeśli
dziecko jest ranne , w zależności od stopnia
ciężkości obrażeń , rodzice zostaną powiadomieni
o szczegółach w formie pisemnej. Zostaną oni
poproszeni o podpisanie formularza , aby
potwierdzić , że personel zgłosiły je.

Ocena ryzyka
Oceny ryzyka są podejmowane , podpisany
przez Oświaty Koordynatora i
zarchiwizowane w głównym biurze . Ocena
ryzyka obejmują lokali wykorzystywanych do
działań i wydarzeń specjalnych .
Frekwencja
Monitorujemy frekwencję dzieci w
przedszkolu , choć frekwencja na 2 , 3 i 4
latków nie jest ustawowo . Jeżeli Dyrektor
szkoły ma obawy co do obecności dziecka ,
rodziny zostaną powiadomieni aby sprawdzić,
czy pomoc może być oferowana do pomocy
regularnego uczęszczania dziecka w
przedszkolu .
Zdrowie i bezpieczeństwo
Wszelkie kwestie BHP są monitorowane przez
BHP Lead (Judith Staff) , dyrektorem (Julia
Mann). Wszelkie sprawy , które wymagają
raportowania do odpowiednich władz są
rozpatrzony niezwłocznie .
Gubernatorzy monitorowania aspektów
zdrowia i bezpieczeństwa w przedszkolu .

