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Kedves Szülők! 
 

Szeptember 1-jén óvodánk megkezdi a 2020/2021-es tanévet.  

Megelőző intézkedésként, számos, az egészségünket védő, fertőzést megelőző  biztonsági 

szabályok alkalmazása vált szükségessé. Ezért a hagyományos tanévkezdéstől eltérően 

kezdünk. A tavaszi átmeneti szabályokat valamint több szakmai ajánlást is áttanulmányozva, 

az EMMI és  Fenntartó állásfoglalását figyelembe véve, a saját intézményünk sajátosságainak 

megfelelően az alábbi rendkívüli intézkedés betartásában kérem együttműködésüket:  

o Csak teljesen egészséges, felső légúti megbetegedésre utaló jeleket nem mutató 

gyermeket tudunk csak fogadni, és csak teljesen egészséges dolgozónk 

tartózkodhat az óvodában! A betegségre utaló jegyeket magán hordozó 

kisgyermeket azonnal el kell különítenünk, és Önöknek a lehető legrövidebb időn 

belül el kell vinniük gyermeküket! Legközelebb csak orvosi igazolással, 

tünetmentesen fogadhatjuk vissza. 

o Krónikus beteg, asztmás kisgyerek számára – ebben a helyzetben -  nem javasolt az   

óvodai közösség! 

o Testhő mérést indokolt esetben alkalmazunk.  

 

o Az óvoda területén, zárt térben  minden szülő számára kötelező, 

kapcsolatfelvételkor a dolgozók számára ajánlott a maszk használata! 

o A reggeli érkezés, a gyermekek átvétele- újabb intézkedésig- az udvaron történik.   

Az óvoda gyermeköltözőibe csak a gyerekek léphetnek be!   

o A gyereket minden nap frissen mosott, fertőtlenített ruhában tudjuk fogadni. Ezért 

kérjük, hogy lehetőleg,  kis hátizsákkal, vagy olyan, a személyes ruházat tárolására, a 

gyermekek által kezelhető táskával érkezzenek, amiben csak az alábbi dolgokat 

csomagolják a gyermekek számára.  

• Benti váltóruha, váltócipő 

• Pótpóló, alsónemű, zokni 

• alvós plüss (heti rendszerességgel fertőtlenítő mosása szükséges) 

• zárható, jellel megjelölt kulacs 

• péntekenként egy, az ágynemű szállítására alkalmas táska 

Praktikus lenne, ha a gyerekek az udvari játszóruhájukban érkeznének, és délután is 

ebben  tudnánk  haza adni őket. Jó idő esetén, uzsonna után a hátizsákkal együtt 

megyünk az udvarra, ahonnan a gyerekeket át tudjuk adni Önöknek.  

o A  napirendet úgy szervezzük, hogy a lehető leghosszabb időt a szabadban töltsék a 

gyerekek.  A csoportszobában csak könnyen és alaposan fertőtleníthető játékokat 

adunk a gyerekek kezébe, folyamatosan biztosítjuk a légcserét.  



o Fertőtlenítőt tartalmazó szappanos kézmosás a reggeli érkezéskor és napközben az 

étkezéseket megelőző tisztálkodáson túl naponta több alkalommal is történik. 

o A  gyerekek  és a dolgozók által használt eszközök, tárgyak fertőtlenítését naponta 

többször, zárás után  a fertőtlenítő nagytakarítást szervezzük meg.  

o Hetente kétszer cseréljük a gyermekek törölközőjét.  

o Kérjük, hogy ügyintézéshez, bármilyen közlendő továbbítására ezután is az 

elektronikus felületeket használják! 

Kívánom mindenkinek, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel  és egészségben élje 

meg  az előttünk álló heteket!  

Eddig is, ezután is csak egymást megértve, tisztelve, segítve fogunk tudni felülkerekedni a 

nem várt, eddig ismeretlen nehéz időszakon. Ehhez kérem az Önök segítségét, megértését, 

támogatását is, mint ahogy minket is a jó szándék, az együttműködés, a segítés, a támogatás, 

a gyermekek érdekeinek  figyelembe vétele vezérel.  

Minden kollégám nevében, előre is köszönöm! 
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