
Tisztelt Szülők! 

 

A Nagyerdei Óvoda járványügyi szabályainak következetes betartása az intézményben 

dolgozók és a gyermekek egészségének megóvását szolgálja, mely hozzájárul ahhoz, 

hogy a biztonságos működést biztosítani tudjuk. 

Ezért kérem ezeknek a szabályoknak a betartását minden dolgozótól és szülőtől: 

- Orrot és szájart eltakaró maszk használata kötelező az intézmény egész területén. 

- A gyermekek 8:30- g érkezzenek meg az óvodába, 8:30 után az öltözők ajtaját kulcsra 

zárjuk, elvégezzük a fertőtlenítést. Ezt követően csak indokolt esetben fogadunk 

gyermeket. Szülő 8:30 után nem jöhet be az intézménybe        

Indokolt eset: a gyermek hivatalosan fejlesztésen vesz részt, orvosi vizsgálat, hivatalos 

ügyintézés… 

- Az óvodába lépés előtt a szülő köteles a kihelyezett kézfertőtlenítőt használni. 

- A gyermek a csoportba lépés előtt alaposan mosson kezet. 

- Kérem a 1.5 m védőtávolság betartását az intézmény egész területén- a 

gyermeköltözőkben is! 

- Az öltözőkben max. 3 felnőtt tartózkodhat rövid ideig - gyermekenként 1-1 felnőtt kísérő. 

- A szülő a gyermekét csak a mérőpontig -csoportszoba ajtaja- kísérheti. 

- A csoportok közötti folyosón kérjük a cipővédő használatát, különös tekintettel délután! 

- Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt 

látogathatja!  

- A nap folyamán betegséget mutató gyermeket haladéktalanul elkülönítjük, a szülőt ezzel 

egyidejűleg értesítjük. A szülő köteles a gyermeket mihamarabb elvinni az intézményből 

és orvosi vizsgálatáról gondoskodni. 

- Beteg gyermek a gyógyulását követően a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy 

kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe, melyet köteles a szülő bemutatni 

az óvodai látogatás első napján az óvodapedagógusnak. 

- Az óvodába járás kötelező, ezért minden hiányzást igazolni kell a Házirend- nek 

megfelelően. 

- A szülő köteles az óvodát – intézményvezetőt- értesíteni, ha a gyermeknél vagy 

közvetlen környezetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.   

- Otthoni játékeszközök behozatala nem engedélyezett, kivéve 1 db alvóka és cumi, amit 

pihenőidőn túl a gyermek zsákjában kell tartani. Rendszeres fertőtlenítése a szülő 

kötelessége. 

- A koronavírus terjedésének mérséklése érdekében nem kívánatos a gyermekek és a 

felnőttek (szülők) csoportosulása a nevelési év folyamán sem az óvoda területén, sem az 

óvoda előtt, sem az óvodán kívül.  
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