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Прийом ліків
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Іноді дітям , щоб одужати від хвороби, потрібні ліки. Взагалі-то батьки несуть відповідальність за те,
щоб ліки приймалися належним чином і в належний час, згідно призначень лікаря. Дитячий садок не
зобов’язаний давати ліки, але він зазвичай допомагає з прийомом ліків після хвороби. Щодо цього ви
маєте домовилися з дитсадком.
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окремого працівника для догляду за однією хворою дитиною.

