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1. Járványügyi veszélyhelyzet van érvényben. A 
gyermekeink, családjaink és mindannyiunk 
érdekében javasolt, hogy az óvodáskorú gyermekek 
lehetőleg maradjanak otthon. 

2. A koronavírus járvány terjedése miatt, az 
intézmény 2020.március 16. naptól, csak  ügyeleti 
ellátást biztosít.
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3. Ügyelet minden óvodában lesz  - összevont, 
alacsony létszámú csoportban, vagy csoportokban, 
több helyiségben, a fertőzés elkerülése érdekében -
azoknak a gyerekeknek, akiknek elhelyezéséről 
szüleik nem tudnak gondoskodni. /A későbbiekben a 
nyári ügyeleti rend szerint  ez módosulhat/

4. A rehabilitációs ellátás  / SNI, BTMN /  
átmenetileg felfüggesztésre kerül
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5. A szülők nem léphetnek be az óvodák 
épületébe, a munkaszervezés alkalmazkodik a 
rendkívüli helyzethez. A gyermekek fogadása, 
átadása az épület bejárati ajtajánál történik, mely 
során alkalmazottaink segítik Önöket és a 
gyerekeket.



5

6. A korábban megadott információs csatornákon

jelzettek szerint szervezzük a gyermekek ellátását, 
étkeztetését. 

A személyes kontaktus elkerülése érdekében, az 
előzetes szülői  jelzés Nyilatkozatok értékű, melyek 
aláírására  az intézmény óvodatitkáránál a szülők  
részéről a későbbi időszakban is sor kerülhet. 
(Szkennelve vagy befotózva az aláírt nyilatkozatot 
beküldhetik). 

Ezen Nyilatkozatok alapján, a gyermekek távollétét 
igazoltnak tekintjük. 
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7. Az étkezést – azoknak a gyerekeknek  akik igénylik

az óvodát - , a megszokott  óvodai rend szerint 
biztosítjuk (tízórai, ebéd, uzsonna).

8. A hátrányos helyzetű, vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű, vagy gyermekvédelmi támogatás 
alapján ingyenesen étkező gyermek szüleinek külön 
szükséges erről nyilatkozni. Lehetőség van számukra 
a kiadagolt étel elkülönített átvételére az intézmény 
székhelyén.
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9. Beteg, köhögős gyermek, akinél a légúti fertőzés 
tünetei észlelhető, ne járjon közösségbe. Kérjük ebben 
az időszakban erre fokozottan figyeljenek a szülők.

a.   Minden betegség tüneteit mutató gyermeket 
haza fogunk küldeni.

b. Csak teljesen egészséges és orvosi igazolással 
rendelkező gyermeket lehessen közösségbe hozni. 

c. GYES / GYED-en vagy egyéb okból otthon lévő 
szülők gyermekeit nem áll módunkban a zárlat 
idején fogadni.
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Elérhetőségeink:

kisujovi@baptistaoktatas.hu

Vagy az intézmény facebook oldalán:

https://www.facebook.com/bszkisujovik/

privát üzenetben

Köszönjük együttműködésüket !
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