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Tisztelt Szülők!  

 

A koronavírus fokozódó terjedése újabb intézkedések bevezetését tette 

szükségessé óvodánkban. Ha változik a helyzet, természetesen aktualizáljuk a 

meghozott intézkedéseket. 

A kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 

431/2020. (IX. 18.) kiadott rendeletében kötelezővé tette a foglalkoztatottak és a 

gyermekek testhőmérsékletének mérését. 

A döntés értelmében a foglalkoztatottak és a gyermekek csak akkor léphetnek az 

intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérsékletük nem haladja meg az 

országos tisztiorvos által meghatározott értéket: ami jelenleg 37,8 C fok. 

A jogszabály meghatározza, hogy a gyermeket kísérő nagykorú személy maszk 

viselése mellett is csak a kialakított testhőmérséklet pontig léphet be. 

Ennek okán intézményünkben is új működési rendet kell kialakítanunk. 

A szülők kötelesek szabályos módon maszkot viselni. A gyermekek számára 

a maszk viselése az óvodában nem ajánlott, az alkalmazottak mostantól a 

szülőkkel való kontaktus alkalmával minden esetben viselniük kell, a 

gyermekekkel való foglalkozásoknál viszont nem. 

Mostantól az öltözőben maximum 3 szülő tartózkodhat arra a 

legminimálisabb időre amíg a gyermekét átöltözteti, maszkban! 

Ezért kérjük, hogy a gyermekek reggel kinti ruhában érkezzenek és a benti 

ruhájukat, fertőtlenített alvókájukat hátizsákban hozzák magukkal. Minden 

ruhára és táskára írjátok rá a gyermek nevét, mert csak így garantálhatjuk, hogy 

azok nem keverednek össze.A délutáni hazamenetelnél igyekszünk a 

gyerekeket felöltöztetni, jó idő esetén a szülőket az udvaron várni. Ez esetben 

elkerülhetjük, hogy a szülő az öltözőben tartózkodjon. 

Továbbra is kiemelten kezeljük a csoportszobák folyamatos szellőztetését. 

Fokozottan ügyelünk óvodánk tisztaságára. A takarítást, fertőtlenítést úgy 

szervezzük, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. 

A szülők számára is nyitott rendezvényeinket sajnos nem tudjuk megtartani. 

A fejlesztő foglalkozások és az azokhoz kapcsolódó felmérések a szokásos 

rendben fognak zajlani: fejlesztő foglalkozások, logopédia, hittan. 

A novemberben esedékes szülői tájékoztatásokat januárig elhalasztjuk. 

Ha a szülőnek bármi gyerekével kapcsolatos kérdése vagy észrevétele van, 

kérjük tegye meg az e-mailben, messengeren vagy telefonon. Minimálisra 

csökkentve ezzel a személyes érintkezést. 

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy felelősséggel kezelje a kialakult 

helyzetet! Ha a családban vagy a közvetlen környezetében élők között 

Covid-19 beteg, vagy pozitív teszttel rendelkező ember van, a kisgyereket 

 ne hozza óvodába! 
Türelmet, kitartást és egészséget kívánok mindenkinek!  

Szabó Rita  intézményvezető 

mailto:kincseskertsag@

