
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők! 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket az új nevelési év megkezdésével kapcsolatos főbb információkról: 

A nevelési évet a hagyományos nevelési-oktatási keretekben kezdjük meg, ugyanakkor az új 

koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt fel kell készülnünk a védekezésre és a megelőzésre.  

Mellékelten küldjük  

- az intézmény járványügyi intézkedési eljárásrendjét, amely az EMMI által a köznevelési 

intézmények számára kiadott intézkedési terv alapján készült, valamint  

- a szülői nyilatkozat formanyomtatványát.  

Kérjük, hogy a nyilatkozat gyermekükre vonatkozóan kitöltött és aláírt példányát az 

óvodapedagógusoknak juttassák el szeptember 3-ig. Akinek szüksége van nyomtatott üres 

űrlapra, az jelezze az óvodapedagógusnak. 

 

A járványügyi helyzet miatt óvodáinkban az alábbi változásokat vezetjük be, amelyek 

visszavonásig érvényesek: 

 Az óvodák területén a szülők részére a szájat és az orrot eltakaró maszk használata és 

a bejáratnál a kézfertőtlenítés kötelező! 

 A gyermekek nem hozhatnak be az óvodába semmilyen játékszert vagy egyéb tárgyat. Ez 

alól kivételt képeznek azok a gyermekek, akik csak „alvókával” és/vagy cumival tudnak 

elaludni, ami egész héten az óvodában marad és az ágyneművel együtt csak hét végén 

vihetnek haza. 

 Az óvodában csak a MEVID által kiszállított gyümölcsöt kaphatják a gyerekek, ezért kérjük, 

hogy az eddigi gyakorlattól eltérően, ne hozzanak gyümölcsöt az óvodába.  

 A higiénés szabályok betartása érdekében sem a gyermekek, sem az ott dolgozók nem 

használhatnak textil törölközőt. Kiváltásuk papírtörölközővel történik.  

 A járványügyi helyzet alatt a fertőzés elkerülése érdekében a gyermekek étkezés után nem 

mosnak fogat. Kérjük a szülőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyermekek otthoni 

fogmosására. 

 A szülői értekezleteket szeptember hónapban a járványügyi előírások betartásával az 

udvaron tartjuk. Az időpontról a csoportos óvónők értesítik a szülőket! 

 Az óvodában használt udvari és csoportszobai játékokat, sporteszközöket, bútorokat, napi 

rendszerességgel fertőtlenítjük.  

 Fokozottabban ügyelünk az óvoda minden helyiségének tisztaságára, rendszeres 

fertőtlenítésére. 

 Aki ebéd után viszi haza gyermekét az óvodából, az szalvétában kapja meg az uzsonnát. A 

konyhai dolgozó nem veheti át a szülő által eddig hozott uzsonnás dobozt. 
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 Ha a gyermeken betegség/fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük egy külön 

helyiségben és értesítjük a szülőt és az iskolaorvost. A szülő köteles értesíteni a gyermek 

házi gyermekorvosát, és a lehető legrövidebb időn belül köteles gyermekét elvinni az 

óvodából a gyermekorvossal megbeszéltek szerint.  

Kérjük, hogy olvassák el a mellékelt intézményi intézkedési eljárásrendet, amely a 

Házirenddel együtt visszavonásig érvényes, és kérjük, hogy a fent megadott időpontig 

juttassák vissza a kitöltött és aláírt szülői nyilatkozatot.  

Kérem, hogy a helyzetre való tekintettel folyamatosan kövessék figyelemmel az iskolai honlap 

bejegyzéseit, információit, valamint az egyéb kommunikációs csatornákat (e-mail).   

 

Köszönöm megértésüket és együttműködésüket. 

 

Pécs, 2020. augusztus 29. 
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