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Tisztelt Szülők! 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldte az intézkedési tervet a 2020/2021-es nevelési 

évben a köznevelésben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

Továbbra is be kell tartanunk a közegészségügyi-járványügyi szabályokat, de emellett az 

óvodai nevelés-gondozás alapelveit is szem előtt kell tartanunk. 

A megszokottnál szigorúbban, de rugalmasan is alkalmazkodnunk kell a helyzethez. 

Kérem ebben együttműködésüket!  

A legfontosabb cél mindannyiunk egészségének megőrzése, védelme! 

2020.szeptember 1. naptól az alábbiak szerint fogadjuk a gyermekeket. 

• Óvodába érkezést legkésőbb 9 óráig kérjük! 

• Kérjük, csak egy szülő, vagy hozzátartozó hozza és vigye a gyermeket! 

• A szülők maszkban lépjenek az óvoda épületébe és itt tartózkodásuk alatt 

használják. 

• A bejárati ajtóknál kihelyezett kézfertőtlenítő használata belépéskor kötelező 

szülőnek, gyermeknek egyaránt! 

• Kérjük, a legrövidebb időn belül adják át és vigyék haza a gyerekeket! 

• A gyermekek mosdójába bemenni szigorúan tilos! 

• Amennyiben szükséges, alvótársnak egy dolog hozható be, lehetőség szerint 

mindennap ugyanaz, amely minden nap fertőtlenítésre kerüljön.  

Annak tisztántartása a szülő felelőssége! 

• Egyéb tárgyi eszköz, játék nem hozható be az óvodába! 

• A gyermekek ellátását szolgáló helyiségek napi 3x takarító fertőtlenítést 

kapnak. 

• Azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakrabban érintünk, többször 

fertőtlenítjük. (kilincs, villanykapcsoló, asztal, szék stb.) 

• A mosdókban fertőtlenítő kézmosó áll rendelkezésre. 
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• Az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek jöhet. 

A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú, 

vagy igazolt fertőzés van. 

• Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által 

kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 

Amennyiben egy gyermeknél légúti fertőzés, egyéb betegség tüneteit észleljük, 

elkülönítjük. Szülőt értesítjük, aki a lehető legrövidebb időn belül köteles a gyermekéért 

jönni.  

A hiányzás tényét a szokott módon kérjük telefonon jelenteni reggel 9: 00 óráig. A gyermek 

újabb óvodai napját, az érkezést megelőző nap reggel 9:00 óráig kérjük jelenteni. 

A hiányzások bejelentése a megszokott módon történik továbbra is. 

Óvoda telefonszáma: +36 42/208-345      

Köszönjük együttműködésüket! 

 

 

Kelt: Kótaj, 2020.08.31.       

 

Dobránszky Beáta 

intézményvezető 

 


