
Szülői nyilatkozat 

A gyermek neve: …………………………………………………………………,  csoportja: ………………………. 

Alulírott ………………………………………………………………………, mint a Koch Valéria Iskolaközpont óvodás gyermekének 

törvényes képviselője nyilatkozom az alábbiakról: 

1. Az elmúlt 14 napban gyermekem  

 nem járt új koronavírus fertőzéssel kevésbé súlyosan (sárga besorolású) vagy súlyosan érintett (piros 

besorolású) területen, illetve amennyiben járt, a szükséges számú negatív teszteket bemutatja, továbbá 

 nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal fertőzött személlyel.  

2. Gyermekemnek nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (láz, köhögés, légzési nehézség, hirtelen 

kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara. stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, 

és közösségben nem tartózkodhatna. 

3. Amennyiben gyermekem a fent említett vagy hasonló tünetekkel járó krónikus betegséggel (pl. pollenallergia, 

asztma) rendelkezik, az erről szóló legutolsó orvosi szakvélemény másolatát legkésőbb 2020. szeptember 15-

ig elküldöm az óvodavezetőnek (szonyiovoda@gmail.com, dugonicsovoda@gmail.com) aki továbbítja az 

iskolaorvosnak.   

4. Tudomásul veszem, hogy  

 amennyiben gyermekemnél fertőzés tünetei észlelhetők1, az óvoda pedagógusa az érvényes eljárásrend 

szerint dönt a további teendőkről. Miután értesítettek az óvodából, gyermekemet a lehető legrövidebb időn 

belül elviszem az intézményből, és telefonon tájékoztatom a házi gyermekorvosát.  

Elérhetőségem: ……………………… (telefonszám), illetve akadályoztatásom esetén az értesítendő személy 

neve és telefonszáma: …….……………………………………………………….., 

 gyermekem a betegségét követően kizárólag érvényes orvosi igazolással térhet vissza az óvodába, amelyet 

már az első napon be kell mutatnia,  

 2020. szeptember 1-jétől a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak 14 napra karanténba kell 

vonulniuk. Ennek lerövidítése csak két negatív teszt bemutatásával lehetséges, amelyek két nap 

különbséggel, Magyarországon készültek.  

 Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekemet a nevelés év alatt családi okok miatt óvodai nevelési 

napról kikérem, azt előtte írásban, formanyomtatvány kitöltésével kérvényezem az óvodavezetőnél. Ennek 

elmulasztása esetén az intézménybe kizárólag orvosi igazolással jöhet vissza a gyermekem. 

 Külföldön való tartózkodáshoz a kikérőt az intézmény Házirendje értelmében az intézményvezetőnek kell 

címezni a célország megjelölésével.  

5. Nyilatkozom, hogy az intézmény honlapján is közzétett Járványügyi intézkedési eljárásrendet elolvastam, a 

benne foglaltakat tudomásul veszem, és magamra nézve kötelezően betartom.  

Pécs, 2020. 09. …….. 

        

………………………………………………………………   

          szülő / gondviselő 

                                                             
1 Emberi Erőforrások Minisztériumának intézkedési terve a 2020/2021.tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 9/1-3. 
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