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Zalecenia dotyczące reagowania rodziców / opiekunów
dzieci w szkołach i rekreacyjnych
Ogień Stołeczny (SHS) został przydzielony przez władze lokalne w regionie monitorować warunki
pogodowe i prognozy i wysyła powiadomienia w razie potrzeby, w stosownych przypadkach, w
porozumieniu z organami policji i edukacji.

Obowiązkiem rodziców / opiekunów
Ważne jest, aby rodzice / opiekunowie samokontroli raporty o warunkach pogodowych, prognozy
pogody i innych informacji, które mogą mieć wpływ na działalność szkoły i czas wolny dzieci i
reagują w zależności od sytuacji. Sytuacje może rozwijać się w sposób nieprzewidywalny i zależą
od powiatów i regionów.
zajęcia szkolne i rekreacyjne nie jest anulowane, chyba że ogłoszono inaczej. Na początku dnia
szkolnego mogą być opóźnione do szkoły pełnym ludzi i oczekuje się, że rodzice szukają pomocy
swoich pracowników. Rodzice są zachęcani do podjęcia takich życzenia również.
Rodzice są zawsze sami ocenić, czy towarzyszy wrażliwych dzieci w szkole podstawowej,
niezależnie od tego, czy otrzymania żadnego zawiadomienia od władz. Rodzice oceniają warunki
tak, że nie jest bezpieczne dla ich dzieci do szkoły, muszą poinformować o tym szkołę i patrzy na
szkolnych takich przypadkach jak normalnego absencji. To samo dotyczy dzieci lub rodzice
napotykają problemy w drodze do szkoły i musiał wycofać.
Istotne jest to, że ludzie nie opuszczają się do szkoły lub pracy, jeśli nie ufa się lub jest
nieodpowiedni dla ruchu, na przykład, z powodu złego stanu wyposażony pojazd do jazdy zimą.

Powiadomienia
Raporty prezentowane są we współpracy z IMO i alarmu niej uwzględniona.
Aby uzyskać więcej informacji . http://www.vedur.is/media/frettir-myndasafn2017/large/arhrifafylki_vefur_x.jpg
IMO wydał żółty , pomarańczowy lub czerwony powiadomienia alarmowe są włączone.
Dokładamy wszelkich starań, aby wysłać terminowe zawiadomienie o przerwania zajęć szkolnych
i rekreacyjnych we współpracy ze stacjami radiowymi i serwera WWW i zakłada, że zostanie
odebrany najpóźniej. 7 rano.
Ważne jest, aby rodzice monitorowania i raportowania zgodności z zaleceniami.
Szkoły sieciowe są równie dobrze przygotowane, aby sprostać presji i rodzice powinni uważnie
monitorować warunki pogodowe i raporty i dostarcza informacji do mediów, strony internetowej

szkoły i straży pożarnej (shs.is). Można również uzyskać informacje na stronach Facebook
Capital District Fire and Rescue i policji w stolicy.
Rodzice powinni zawsze szukać certyfikowanych organów zgłaszających.
Wychodzące zawiadomienie SHS muszą być podane do stolicy jako całości, sytuacja może się
różnić w zależności od sąsiedztwa i miejskich sektorów.

Zawiadomienie musi zawierać następujące elementy:
1. Dzień wcześniej, ponieważ prognozy (żółty pomarańczowy lub czerwony alarm na
następny dzień).
(Jeśli pogoda jest w porządku rzadko wysłane powiadomienie o tym wielokrotnie i dla
rodziców, aby monitorować
pogodę).
2. W godzinach porannych z powodu złej pogody lub przeniesione
(żółty pomarańczowy lub czerwony alarm w godzinach porannych).
3. Pogoda pogorszyła się po południu podczas skólahaldi / wypoczynek stoi
(żółty pomarańczowy lub czerwony po południu ostrzeżenie).
4. Rankiem, gdy burza hamuje skólahaldi (czerwony ostrzeżenie).
Wytyczne te są przeznaczone dla małych dzieci „” To są dzieci poniżej 12 lat, należy
pamiętać, że jest to tylko punkt odniesienia sprawa podlega rodziców / opiekunów.

