LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HOIVANETIN LAPSIPARKKIIN!
Olet tuomassa lapsesi Hoivanetin pop up -lapsiparkkiin. Me hoivanettiläiset kiitämme luottamuksestasi ja
lupaamme pitää lapsestasi parhaan mahdollisen huolen. Lapsiparkissamme jokainen lapsi ja tämän
vanhemmat ovat meille yhtä arvokkaita. Teidän toiveidenne kuuleminen ja lapsenne tarpeiden yksilöllinen
huomioiminen ovat meille ensiarvoisen tärkeitä ja toivomme, että kerrotte niistä hoitajalle lapsen
luovutuksen yhteydessä.
Alla tiedoksenne lapsiparkkiimme liittyviä käytännön asioita, jotka toivoisimme teidän huomioivan
sujuvan yhteistyön varmistamiseksi.
Ketä hoitajamme ovat?
Lapsiparkkihoitajamme ovat lastenhoitotyön ammattilaisia ja heillä on kaikilla kokemusta lasten kanssa
työskentelystä. Olemme tarkistaneet heidän referenssinsä ja rikosrekisteriotteensa. He ovat lisäksi
suorittaneet EA1-kurssin sekä läpikäyneet Hoivanetin oman perehdytyskoulutuksen.
Mitä lapsiparkissa tapahtuu?
Lapsiparkkimme on järjestetty siten, että lapsilla on tilaisuus leikkiä ja käyttää vapaasti lapsiparkin
tarjoamia mahdollisuuksia ja välineistöä monipuolisesti, mutta turvallisesti ja ohjatusti. Leikkivälineemme
ovat nimenomaan lapsille tarkoitettuja, sopivan kokoisia/painoisia sekä riittävän kestäviä ja
helppokäyttöisiä. Elektroniset pelit ja/tai mobiililaitteet eivät kuulu lapsiparkkiimme.
Omat lelut, eväät, vaipan vaihto
Lasten omat lelut eivät ole hygienia/terveydellisiin syihin vedoten meillä sallittuja, poikkeuksena
turvallisuutta tuovat tutit tai unilelut, jotka kulloinkin ovat vastuullanne. Jotta lapsen puhtaanapito
onnistuu jouhevasti, toivomme teidän tuovan mukananne lapsenne henkilökohtaiset hygienia –ja
vaipanvaihtovälineet. Omien eväiden tuominen lapsiparkkiimme ei ole sallittua.
Vastuuhoitaja vastaa lapsiparkin turvallisuudesta
Hoitajillamme on käytössä lapsiparkin aikana päivystyspuhelin, johon vastaa kulloinkin lapsiparkin nimetty
vastuuhoitaja. Päivystyspuhelimen avulla tarjoamme teille mahdollisuuden ottaa yhteyttä vastuuhoitajaan
lapseenne liittyvissä asioissa ja päinvastoin, vastuuhoitajalla on näin mahdollista tavoittaa teidät tilanteen
niin vaatiessa hyvinkin nopeasti. Päivystysnumero on avoinna lapsiparkin aukioloajan.
Lapsiparkin aukioloaika
Lapsiparkki avautuu aina vähän ennen itse jäsentapahtuman alkua ja sulkeutuu heti tapahtuman
päättyessä, jolloin teidän tulee viimeistään noutaa lapsenne. Jos epäilette lapsenne arastelevan
lapsiparkkiin jäämistä, kannattaa tulla yhdessä tutustumaan hoitajiimme ja tilaan heti sen avauduttua.
Lasten vakuutukset lapsiparkin aikana
Olemme palvelutuottajana vakuuttaneet hoitajamme mahdollisten tapaturmien varalta sekä meillä on
toiminnan vastuuvakuutus. Huomioittehan, että lapsellanne tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus.
Toivomme lapsenne nauttivan lapsiparkkihetkestämme! Lämpimästi tervetuloa!
Lapsiparkin vastuuhoitajan nimi:
Lapsiparkki, päivystysnumero:

050 520 7558

Hoivanet Oy, asiakaspalvelu:

010 422 2100
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