
Tisztelt Szülők! 

 A Házirendhez csatolt FÜGGELÉK a nem várt egészségügyi helyzet, a járvány szervezett 

kezeléséhez; a családok és az intézmény közti kapcsolattartás átlátható, jogszerű és 

biztonságos működése céljából készült. 

Óvodánknak is fel kellett készülni az új nevelési év (2020-2021) indításához kapcsolódó 

sajátos rendelkezések bevezetésére. 

Hogyan előzzük meg a vírus terjedését intézményünkben? 

A gyermekek, családok és a dolgozók egészségvédelme érdekében a gyermekek 

fogadására ás távozására az NNK által összeállított 2020.május 22-i útmutatóban foglaltak 

az irányadók. 

Az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézménybe kizárólag 
egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt mehet. 

Betegség után csak orvosi igazolással fogadjuk a gyermekeket. 

Ha egy gyermeknek olyan allergiás betegsége van, amelynek tünetei hasonlóak a 
járványéhoz, kérjük hozzanak erről szakorvosi igazolást. 

A kontaktusok csökkentése érdekében reggel, érkezéskor kérjük, csengessenek a 
megszokott, jól bevált módon a csoport bejáratánál, ott átvesszük a gyermekeket, délután 
távozáskor ugyanígy. 

Kérjük, az udvaron a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak, a védőtávolság betartásáva l, a 
maszk használata kötelező. 

A beszoktatás rendje is változik ebben a nevelési évben. A gyermekek fogadása idősávokra 
bontva történik annak érdekében, hogy a szülők személyes jelenlétét csökkentsük. Lehetőség 
szerint az udvarra tervezzük. Kérjük, minden szülő egyeztessen a csoport óvónőivel. 

A nap folyamán amennyit csak lehet, annyi időt töltünk majd a gyerekekkel az udvaron, a 
szabad levegőn. 

Kérjük, legyen minden gyermeknek erre alkalmas, kényelmes ruházata, megfelelő lábbelije, 
jellel ellátva. 

Az ágyneműt hetente hazaadjuk fertőtlenítő mosás céljából. Javasoljuk az őszi időszakra egy 
kis, könnyű takaró használatát, jellel ellátva. Célszerű egy táskát külön az ágynemű 
szállítására kinevezni. 

Kérjük, hogy legyen minden gyermeknek egy jellel ellátott hátizsákja, kistáskája, amiben a 
személyes holmiját hozza.  

Az alvós plüssökön kívül mást ne hozzanak magukkal a gyerekeink! 

Altatáskor arra törekszünk, hogy az ágyakat egymástól a lehető legtávolabbra helyezzük el. 

 



Kérjük, a közös nevelési elvek alkalmazása terjedjen ki otthon a higiéniai szabályok pontos 

betartására is. 

A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: a papír zsebkendő helyes 

használatát; felhívjuk figyelmüket a gyakori kézmosás jelentőségére. 

A szülőknek szóló információkat folyamatosan feltesszük a csoportok zárt facebook 

csoportjába a személyes kontaktus kerülése céljából. 

Ha valakinek személyes megbeszélésre van szüksége, telefonos időpontegyeztetés után 

természetesen lehetőséget biztosítunk rá. 

Igyekszünk mindent megtenni a gyerekek egészsége, biztonsága, fejlődése 

érdekében. 

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket! 

 

 

 

Baja, 2020.szeptember 9. 

 

Brautigamné Fekete Erika 

óvodavezető 

 

 


