Tisztelt Szülők!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Tisztifőorvos rendeletei, valamint
fenntartói tájékoztatás alapján a 2020-2021-es nevelési év kezdésére vonatkozóan a következő
tájékoztatást adjuk:
•

•

•

•

•

•

A nevelési év 2020. szeptember 1-én kezdődik. A szülőknek felelősségük teljes
tudatában nyilatkozniuk kell gyermekük egészségi állapotáról. Csak egészséges
gyermek jöhet óvodába! A gyermek egészségi állapota a szülő felelőssége.
Az a gyermek, aki köhög, tüsszög, orrából sűrű váladék folyik, nem léphet az
intézménybe, csak gyógyult állapotban. Allergiából adódó köhögés, tüsszögés, sűrű
váladékkal járó orrfolyás és egyéb állandó betegségek esetén szakorvosi igazolás
szükséges.
Azok a családok, akik az elmúlt 2 hétben külföldön tartózkodtak, a közösség
érdekében kérjük, hogy vállalják az önkéntes karantént, és ne hozzák
gyermeküket az óvodába.
Fontos tudni, hogy amennyiben a vírus bekerül az óvodába és ezáltal gócponttá válik,
az intézményt bezárják.
Reggeli (és minden) érkezéskor a szülők maszkban, fertőtlenítő lábtörlés,
kézfertőtlenítés után léphetnek be az épületbe. Egy gyermeket egy fő kísérhet.
Kérjük, minél rövidebb ideig tartózkodjanak az épületben és kerüljék a torlódást.
A gyermekekre is vonatkozik a fertőtlenítő lábtörlés, és a csoportba érkezés előtti
alapos kézmosás.
Érkezés reggel 9:00 óráig. 9 óra után ismételt általános fertőtlenítés zajlik, ekkor szülő
már nem jöhet be az épületbe, a gyermeket a bejáratnál veszi át az óvoda dolgozója.
Babakocsit továbbra sem lehet betolni az épületbe.
Az ebéd után hazamenő gyermekeket a felnőtt dolgozók kísérik ki, és adják át annak,
aki érte érkezett. Ebben az időszakban szülőknek, hozzátartozóknak az épületbe
belépni tilos.
Délután 15:30-tól lehet ismételten az épületbe lépni maszkban, a fenti fertőtlenítési
protokoll elvégzése után. Aki előbb érkezik, annak a bejáratnál adjuk át a gyermeket.
Az ágyneműket hetente szükséges MOSNI és VASALNI. A vasalás kötelező! Minden
bent alvós gyermeknek szüksége lesz lepedőre, így tudjuk biztosítani, hogy mindig
ugyanarra az ágyra kerüljenek a gyerekek.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az alváshoz az ajánlott távolságtartás sok
bent alvó gyermek esetén nem megoldható. Aki megteheti, hogy a délutánt már otthon
töltse a gyermeke, annak saját döntése, hogy bent altatja vagy hazaviszi őt ebéd után.
A szülői értekezletek az udvaron kerülnek megrendezésre, ezek időpontjáról az első
héten adunk konkrét tájékoztatást.

Budapest, 2020. augusztus 26.

Megértésüket, együttműködésüket előre is köszönöm az intézményt látogató családok és
a dolgozók nevében:

Kiss Csabáné
Intézményvezető

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
A koronavírus járványra való tekintettel Házirendünk a következőkkel egészül ki:
Az óvoda napirendje a szokásos nyári életnek megfelelően zajlik, de továbbra sem lehet még
visszatérni a járvány előtti állapotra, hiszen még sok a tünetmentes vírushordozó.
Idén márciusban Rákosmente polgármestere elrendelte, hogy a kerületi óvodákban nem lesz
nyári zárás.
Június hónapban egyenlőre elmarad az iskolába menő gyermekek búcsúztatója. A
későbbiekben fogunk tájékoztatást adni róla.
Étkezésre vonatkozó szabályok:
Az óvoda területén az egyéni nassoltatás otthonról hozott élelmiszerrel továbbra sem
megengedett a többi gyermek miatt, valamint a koronavírus járványra való tekintettel
kiemelten.
Az ebéd után hazamenő gyermekek továbbra is hazavihetik az uzsonnát.
Foglalkozások rendje:
Június 2-tól intézményünk a nyári élet szerint működik. A lehető legtöbb időt az udvaron töltjük
a változatos mozgáslehetőségek, barkács tevékenységek felkínálásával. Az udvari élet során,
valamint a terembe kiemelt témának javaslom az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek
felelevenítését pl. higiéniás ismeretek (kézmosás, orrfújás, tüsszentés módja), a sportolás
fontossága (ügyességi és versenyjátékok szervezése) valamint a veteményeskert gondozása,
gyümölcsfák szüretelése (cseresznye -VI. u.).
A nyári élet során, nagyobb csoportosulást igénylő zenei és bábelőadás szervezését mellőzzük.
A tisztasági szűrés miatt a védőnőkkel történő intenzívebb kapcsolatot tervezzük.
A Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátása is visszatérhet a szokásos működési rendhez,
szolgáltatásaikat ismételten igénybe tudják venni az érintettek.

Az óvoda helységei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek
használatának rendje:
Az intézmény belső területére (épületbe) szülők nem léphetnek be. A gyermeket családonként
1 fő hozhatja óvodába, illetve viheti haza. Az intézményben található felnőtt mosdót a szülők
nem vehetik igénybe.
Kérem, az udvaron történő tartózkodás alatt, tartsák be a tisztifőorvos által javasolt egymás
közti 1,5-2 méter távolságot.
Az udvaron a balesetveszély elkerülése, az áttekinthetőség és a vírus terjedés lehetőségének
csökkentése érdekében a szülők csak addig tartózkodjanak az óvoda területén, míg behozzák
vagy átveszik a gyermeküket és elköszönnek. Az óvoda területén az udvaron, illetve a bejárat
környékén ne tömörüljenek.

Ha az időjárás engedi a reggeli gyülekezés az udvaron, illetve a délutáni hazamenetelig a
játékidő is az udvaron történik. A szülők mindkét épületben (Robogó utca és VI. utca) a kapu
melletti csengővel tudják jelezni az érkezést.
A gyermekeket kérjük reggel 9 óráig behozni, mivel 9-kor az óvodaépület ajtaját bezárjuk.
Legközelebb 12.30-kor lehet a gyermekekért jönni, illetve 15.20-tól délután.
A gyermekek biztonsága érdekében reggel 9-kor, 12.30-kor és este 6 órakor rendszeres
fertőtlenítést végzünk az udvari és a teremben található eszközökön, játékokon (pl. kapcsolók,
kilincsek, korlátok stb.).
Otthonról hozott játékok, tárgyak:
Váltóruha csak a szükséges mennyiségben legyen a gyermekek zsákjában.
A nyári élet során a hőség enyhítésére alkalmazott párakapu használata miatt továbbra is
szükséges váltóbugyi vagy fürdőnadrág és törölközőre, illetve naptej, sildes sapka vagy kendő.
Semmilyen otthonról hozott játék (mesekönyv, autó, társas stb.) behozatala nem megengedett
a rajtuk megtelepedő bacilusok miatt, kivéve alvós játék, melyet minden reggel nylonba
csomagolva a gyermek polcára kérünk elhelyezni. Alváshoz a gyermekek bevihetik magukkal,
alvás végén visszacsomagoljuk a nylonba. Az alvó tárgyak otthoni higiéniás fertőtlenítése a
szülő felelőssége.
Eljárás betegség esetén:
Járványveszély esetén még enyhe esetleges légúti, bélrendszeri fertőzésre utaló tünetekkel sem
szabad a gyermeket óvodába hozni. Ha esetleges tüneteket az óvodában tartózkodás alatt
tapasztalunk, a szülő értesítésétől számított 1 órán belül köteles gyermekét az óvodából elvinni
és a gyermekorvost telefonon felkeresni a további teendők miatt. Csak egészséges igazolással,
orvosi engedéllyel jöhet a gyermek ismételten közösségbe.
„Koronavírus fertőzés gyanújának esetén az udvar és az épület belső helységeinek ideiglenes
lezárása szükséges. Amennyiben gyanított vagy igazoltan pozitív személy volt jelen az
intézményben, a kormányhivatalok népegészségügyi szakembereinek utasításai szerint kell
eljárni.” (NNK állásfoglalása Müller Cecília országos tisztifőorvos 2020.05.21. állásfoglalása)
Amennyiben bármilyen tünetet éreznek gyermekükön vagy közeli családtagjaikon, kérem,
haladéktalanul jelezzék a szakemberek, illetve az óvoda vezetése felé is.
Külföldi utazás után csak 14 nap otthoni megfigyelés után fogadjuk ismét a gyermekeket,
melyről írásos szülői nyilatkozatot is kérünk.
A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása:
A jelen vírusos állapotra való tekintettel, minél kevesebb kontaktust igénylően telefonon, illetve
emailen történő étkezés lemondást részesítjük előnyben, melyet továbbra is adott nap 8.30-ig
tehetnek meg a szülők (ezzel a következő munkanapi étkezést tudják lemondani).
Természetesen az óvoda udvarán is jelezhetik a szülők ebbéli kérésüket, melyeket az intézmény
dolgozói rögzítenek a lerendelő füzetbe.
Kérjük, a gyermekek étkezésének befizetését átutalással szíveskedjenek intézni. Ezügyben
vegyék fel a kapcsolatot az óvodatitkárral.

Betegség miatti hiányzást (mulasztást) csak orvosi igazolással fogadjuk el. A járványos időszak
alatt lehetőleg befotózva, szkennelve vagy emailen juttassák el részünkre. A nyári egyéb (nem
betegség miatti) távollétek igazolását jelen helyzetre való tekintettel mindenkinek igazoltnak
tekintjük.
Aki otthon van pl. gyesen és meg tudja oldani gyermeke felügyeletét, kérjük, hogy segítse
munkánkat, hiszen a veszély nem múlt el. A gyermekek közti előírt 2 méter távolságot a
csoportban, öltözőben, étkezések, játékidő, altatás alatt ellenkező esetben nem tudjuk
biztosítani.
Az óvodai neveléssel kapcsolatos jogszabályok nem korlátozzák a gyermek maximális igazolt
hiányzási napját, így a járvány idején a megelőzés érdekében a szülő kompetenciája annak
eldöntése, hogy otthon kívánja-e tartani a gyermekét.

A reggeli érkezéskor, aki dolgozni megy, kérem számítson kisebb várakozásra, mivel a
dajkák, akik átveszik az érkező gyermeket el kell, hogy kísérjék őket a saját
csoportjukhoz, hogy a zsákba helyezzék a ruhaneműket, az alvósjátékot.

Budapest, 2020. május.27.

Megértésüket, együttműködésüket előre is köszönöm az intézmény dolgozói nevében:

Kiss Csabáné
intézményvezető

