STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, która w bardzo
istotny sposób wpływa na komfort i spokój Waszych pociech. To stan, który daje
poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na
doskonalenie. Właśnie dlatego w Little Giants – Mali Giganci zwracamy szczególną
uwagę, na ten ważny punkt i już na etapie powstawania obiektu zadbaliśmy o to,
by wyeliminować zagrożenia dla dzieci korzystających z naszego żłobka.
Atesty – używamy tylko i wyłącznie materiałów, które posiadają odpowiednie
dopuszczenia w postaci certyfikatów. Dotyczy to wszystkich, nawet
najdrobniejszych elementów: wykładzin dywanowych, podłóg, mebli, oświetlenia,
zabawek, pomocy dydaktycznych, placów zabaw, sprzętu sportowego, sprzętu
elektronicznego, farb użytych do malowania pomieszczeń i wielu, wielu innych.
Kuchnia – pracujemy w standardzie HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical
Control Points) czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
System ten pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla
bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta. Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie internetowej w zakładce oferta/posiłki.
Mieszalniki wody – nasza łazienka wyposażona jest w specjalistyczne urządzenie
do mieszania wody ciepłej z zimną, co pozwala na ustawienie stałej temperatury
na poziomie 38 stopni. Dzięki temu zapewniamy dzieciom odpowiedni komfort i
zabezpieczmy przed przypadkowymi poparzeniami.
Armatura sanitarna – umywalki oraz sedesy mają odpowiednią wysokość
dostosowaną do wieku dziecka.
Czujniki dymu oraz urządzenie służące do usuwania dymu – w naszym obiekcie
posiadamy czujniki dymu, które w razie niebezpieczeństwa sygnalizują dane
zagrożenie.
Badanie wody- dodatkowo i dla większego bezpieczeństwa zleciliśmy badania
wody.

Ogrzewanie – grzejniki osłonięte są specjalnymi zabudowami,
uniemożliwiają bezpośredni kontakt dzieci ze źródłem ciepła.

które

Wentylacja – żłobek Little Giants-Mali Giganci posiada system wentylacji.
Gwarantuje to odpowiednią wymianę powietrza w budynku. Powietrze to jest
dodatkowo filtrowane.
Klimatyzacja – nasza placówka jest wyposażona w klimatyzację co gwarantuje
dzieciom oraz osobom przebywającym w salach zabaw odpowiedni komfort.
Krzesełka i stoły – specjalnie dla ergonomii i komfortu maluchów wyposażyliśmy
naszą placówkę w stoły, które zapewniają regulację wysokości, oraz w krzesła o
rozmiarach od 0 do 3, które stosujemy do odpowiedniego wzrostu dzieci.
Sprzątanie – co dzień od godziny 12.00 obiekt jest gruntownie sprzątany,
gwarantuje to utrzymanie higieny, czystości oraz świeżości, niezmiernie ważnych
dla komfortu i bezpieczeństwa dzieci. Ponadto cyklicznie pierzemy dywany w
salach oraz holu głównym, eliminując środowisko dla rozwoju roztoczy i
drobnoustrojów.
Oświetlenie awaryjne oraz drogi ewakuacji - budynek żłobka wyposażony jest
w zabezpieczenia, które w przypadku awarii prądu gwarantują utrzymanie
oświetlenia w jego pomieszczeniach w czasie 1 godziny. Drogi ewakuacyjne
oznaczone są odpowiednimi lampami diodowymi, których czas świecenia osiąga 6h.
Drogi Ewakuacyjne są zlokalizowane w obiekcie tak, aby w jak najkrótszym czasie
dzieci mogły go opuścić.

