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Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2020-2021-es nevelési év kezdetén. A jelenlegi járványügyi helyzetben az
Emberi Erőforrások Minisztériuma javaslata alapján intézményünkre vonatkozóan elkészítettük a
működésünket kiegészítő intézkedési tervet. Bízom abban, hogy az elmúlt hónapok tapasztalatai segíteni
fognak bennünket közösen abban, hogy a koronavírus megjelenését meg tudjuk előzni intézményünkben,
lassítani tudjuk környezetünkben.
Intézkedéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk, s a járványügyi helyzet alakulásának megfelelően szükség
szerint módosítjuk.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a nevelési évet normál működési rendben kezdhetjük, melyet
remélem közösen, a szabályok betartásával meg is tudunk őrizni. Óvodáink teljes fertőtlenítése a nevelési év
kezdetét megelőzően megtörtént.
A 2020-2021-es nevelési évre vonatkozó járványügyi intézkedési terv valamennyi óvodánkban
megtalálható. Az intézményünkben kialakított és elvárt személyi és környezeti higiénére vonatkozó
előírásokat, ajánlásokat fokozottan betartjuk, kérem Önöket az alábbiakban felsorolt szabályok
betartására:
1. Az óvodába csak egészséges gyermeket fogadunk. Amennyiben a szülők a gyermeküknél
tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
2. Amennyiben a gyermeknél az óvodában fertőzés tünetei észlelhetők, elkülönítjük társaitól és
egyúttal értesítjük a szülőt, akinek ezt követően az orvos utasításai alapján kell eljárni.
3. Az óvoda épületébe történő belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező.
4. Intézményi csoportosulások nem megengedettek az intézmény területén és az intézmény épülete
előtt. Az óvodai öltözőkben a szülők egymástól igyekezzenek a távolságtartás szabályait betartani (1,5
m), a legszükségesebb időt ott tölteni, valamint lehetőleg 1 gyermekkel 1 szülő tartózkodjon.
5. Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba
tartozik tartós betegsége miatt és erről orvosi igazolással rendelkezik a hiányzását igazoltnak
tekintjük. Egyéb betegségek esetén a házirendben foglaltak irányadóak.
6. Az óvodában a gyermekek számára napi háromszori étkezést biztosítunk, folyadék ellátásuk
folyamatos. Kérem Önöket, hogy ezt figyelembe véve csak a legszükségesebb esetekben hozzanak
otthonról ételt, italt.
7. Csak hiteles forrásokból tájékozódjanak: Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu
és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
Bízom benne, hogy a járvány lassításában, megfékezésében partnereink lesznek, hisz ez közös
érdekünk. Kérem, hogy a bevezetett szabályokat fogadják el és tartsák be saját és gyermekeink
egészsége érdekében.
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