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Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. május 25-én hatályba lépő 215/2020. 

(V. 20.) Korm. rendelet szerint 2020. május 25. napjától (hétfőtől) az óvodák a 

veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek tovább, a  gyermekeket az  óvodai 

nevelésben további feltételek előírása nélkül fogadják. 

Ebből következően a Hejőbába Község Polgármestere által meghirdetett 

rendkívüli óvodai szünet 2020. május 22. napján véget ér. Hétfőtől a Hejőbábai 

Mesevár Óvoda és Konyha a rendkívüli szünet előtti rend szerint fogadja a 

gyermekeket, a megszokott nyitva tartási időben. 

A zavartalan óvodai ellátás tervezhetősége, valamint a gyermekek óvodai 

étkezésének biztosítása, a szükséges nyersanyagmennyiség tervezhetősége érdekében 

kérem Önöket, hogy 2020. május 22. napján (pénteken) 17.00 óráig jelezzenek e-

mailben, vagy telefonon az intézmény felé, hogy kérik-e hétfőtől gyermekük részére 

az óvodai ellátást.  

Email cím: hejobabaimesevarovoda@gmail.com  

Telefon: 06/49/458-844, 06/70/333-7463 

Amennyiben e-mailben történik a jelzés kérem, írják meg pontosan a gyermekük 

nevét, illetve azt, hogy mikortól kívánják igénybe venni az óvodai ellátást.  

Bár a kormányrendelet szerint az óvodai ellátást teljes egészében vissza kell 

állítani a normál működési rendbe, azt azért nem veszíthetjük szem elől, hogy 

Magyarországon a veszélyhelyzet továbbra is fennáll! Éppen ezért, ha úgy 

döntenek, hogy gyermekük számára továbbra sem kívánják igénybe venni az óvodai 

ellátást, kérem, hogy jelezzék ezt írásban, hogy a szükséges óvodavezetői engedélyt 

megadhassam hozzá.  
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Fokozott elővigyázatosság van érvényben a társadalmi élet szinte minden 

területén (kereskedelem, egészségügy, szolgáltatások, stb.). A kormányzat az óvodai 

ellátás területére továbbra is előír egészségügyi védő- óvóintézkedéseket, amelynek 

betartásáról  intézményünk dolgozói maximálisan gondoskodnak, mind a gyerekek és 

családjaik, mind az óvodai alkalmazottak érdekében.  Azokat a szükséges 

óvintézkedéseket, amelyeket eddig bevezettünk továbbra is meg kell tartanunk, ezért 

tisztelettel kérem a szülőket az együttműködésre, az elővigyázatosságra. 

Az óvodás gyermekek egészségének megóvása érdekében kérem a következő 

szabályok betartását! 

 A szülők az óvodai épületbe továbbra sem léphetnek be, a gyermekeket a 

csoportok hátsó bejárati ajtajánál veszik át az alkalmazottak és kísérik a 

csoportszobájukba.  

 Egy gyermeket egy felnőtt hozzon-vigyen, kerüljük a csoportosulást a szülők 

részéről. 

 Az épületbe lépéskor minden gyermek kézfertőtlenítése megtörténik, amelyre 

naponta többször is sor kerül.  

 Az intézményt kizárólag csak egészséges gyermekek látogathatják! 

 A gyermek újabb óvodai életben történő részvételéhez szülői nyilatkozatot 

kell kitölteni a gyermek egészségi állapotát illetően, amelyre az 

intézménybe érkezéskor kerül sor.  

 A gyermek megbetegedése esetén azonnal telefonon értesítjük a szülőt, ezért 

kérem, hogy az elérhetőséget egyeztessék az óvodapedagógusokkal. 

 Továbbra is fokozott elővigyázatossággal járunk el a náthás, megfázásos 

tüneteket mutató gyermekek esetében. A legkisebb gyanú esetén is azonnal 

elkülönítjük a gyermeket és megkérjük a szülőt, hogy a gyógyulásáig tartsa Őt 

otthon.  

 Betegség után csak orvosi igazolás felmutatásával fogadunk gyermekeket. 

 Amennyiben kiderülne, hogy az Önök családjában bárki megfertőződött, 

vagy felmerült a megfertőződés gyanúja, a gyermeket szigorúan tilos 

óvodába hozni! 

 Az óvodai alkalmazottak a nap folyamán többször fertőtlenítő felmosást, 

átmosást végeznek az óvoda helyiségeiben. A gyermekek által használt 

eszközök esetében a szokásosnál gyakrabban kerül sor fertőtlenítésre.    

Megköszönöm együttműködésüket! 

Hejőbába, 2020. május 22. 

Kóródiné Iván Éva 

     óvodavezető 

 


