Tisztelt Szülők!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Operatív Törzs, és az EMMI iránymutatása alapján
készített alábbi járvány ügyi protokoll szerint kezdődik a 2020/2021-es nevelési év a Ligetsori
Óvodában
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a
fenntartó feladata a megvalósítás ellenőrzése. Kérem ennek függvényében az alábbiak szigorú
betartását, mellyel a járványügyi kockázatok jelentős csökkentését segíthetik.
Az intézmény látogatásával kapcsolatos szabályok.
2020.09.01-jétől a kiscsoportos gyermekeket bekísérhetik szüleik /gyermekenként 1 fő/. A
szülők kizárólag csak maszkban léphetnek be az épületbe. Szeptember 1-jén, a 2020/2021-es
nevelési évre újonnan beiratkozott óvodás gyermekek szülei is bekísérhetik gyereküket.)
A gyerekek átadása, elvitele
Az intézményben továbbra is a zsiliprendszert alkalmazzuk a gyermekek érkezésekor és
távozásakor. Emiatt a reggeli érkezés legkésőbbi időpontja 8.30, ezután a fogadó személyzet
a csoportszobába megy és segíti az óvodapedagógus munkáját, elvégzi a fertőtlenítést. A jelzett
időpontnál később érkezőket nem tudjuk fogadni. A befogadás idején kizárólag csak a
kiscsoportos, vagy új beiratkozó gyermekek szülője léphet az épületbe, gyermekenként 1 fő.
Kérjük, törekedjenek a védőtávolság betartására. A felnőtteknek, a szájat és orrot eltakaró
maszk, és a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Az idősebb gyermekeket a dajkák
és az pedagógiai asszisztensek kísérik a csoportba, és átadják az óvodapedagógusnak. Kérjük,
a gyermek számára hátizsákot vagy nagyméretű táskát biztosítsanak, mely megkönnyíti a ruhák
tárolását, ki-be vitelét. A délutáni távozást az érkezéshez hasonlóan segítjük.
Ha az óvodapedagógussal személyesen szeretnének találkozni, az óvodai telefonon tudnak
ehhez időpontot egyeztetni (a pihenés idejére), mivel a reggeli és a délutáni időszakban, a
csoportban a gyermekekkel vannak. Fontosabb üzeneteket telefonon továbbítsanak.
Az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek tartózkodhat.
Betegség tüneteinek észlelésekor a gyermeket elkülönítjük, a szülőt értesítjük, akinek
kötelessége a gyermek háziorvosával felvenni a kapcsolatot. Gyógyult gyermeket csak
orvosi igazolással fogadhatunk be.
Rendezvények, kirándulások
Az intézményben kerülni kell a csoportosulást, az egyes csoportok keveredését, a szoros testi
kontaktust. Rendezvényeinket az óvodai csoportok alapján szervezzük – az óvodaszintű közös
programokat a nem valósítjuk meg. A szülői értekezletek a nevelési év megkezdését követően
a lehető legkorábbi időpontokba, lehetőleg a szabadban tartjuk.
Külső óra adó nem léphet az intézmény területére, kivéve a logopédust és az utazó
gyógypedagógiai szolgálat szakembereit.
A csoportok gyalogos kirándulást szervezhetnek az óvoda környékére, a közösségi közlekedést
nem vehetik igénybe.

Behozható tárgyak
Kizárólag a gyermekek személyes felszerelése (pl. ruházata, ágyneműje) szükség esetén az
alvást segítő tárgya hozható az épületbe. Ezeket minden héten fertőtlenítő mosásra kérjük
hazavinni. Az egyes témák feldolgozásához külön óvodapedagógusi kérésre könyv, játék
behozható.
A vírus időszakában gyümölcs és születésnapi torta, sütemény behozatalára nincs lehetőség.
Egészségügyi előírások
Az óvodai nevelés során kiemelt feladat a higiénés szabályok megismertetése, gyakoroltatása,
alkalmazása, a dolgozói minta biztosítása. Érkezéskor kötelező a kézmosás a gyermekek
számára, melyet a nap folyamán gyakran kell ismételni, biztosítva az alapos, szappanos
kézfertőtlenítést. Kerülni kell a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem,
száj érintését. Kérjük a felsoroltakat otthon is gyakorolják, kiegészítve az orrfújás, tüsszentés,
köhögés technikájának megismertetésével. Az első félévben a fogmosás helyett a szájöblítést
alkalmazzuk, kérjük a reggeli és esti rendszeres fogmosást otthon gyakorolják.
Az óvoda személyzete kiemelt figyelmet fordít a rendszeres, fertőtlenítő hatású takarításra, az
állandó szellőztetésre. Törekszünk a szabad levegőn való idő növelésére, amely most az udvar
felújítása miatt a környező játszótereken valósulhat csak meg, kérjük ehhez a megfelelő
váltóruha biztosítását az őszi időszakra is.
Tájékoztatás rendje és formái, panaszkezelés
A szükséges kontaktusok számának csökkentése érdekében ügyelni kell a személyes találkozás
esetében a védőtávolság betartására, maszk használatára. A fogadóórák kizárólag előzetes
bejelentkezés alapján történnek, kérjük a pontos érkezést. Kérjük, használják az elektronikus
levelezési formákat. A csoportjukban kialakított levelező felületet naponta figyeljék, itt tudjuk
önöket gyorsan és hitelesen tájékoztatni.
Az esetlegesen felvetődő panasz esetén az óvodaigazgatót keressék.
A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos előírások
Ha a gyermeknek tartós betegsége miatt az orvos nem javasolja az óvodalátogatást, a gyermek
hiányzását igazoltnak kell tekinteni. A jelen pillanatban fennálló vírushelyzet nem indokolja a
vírusveszélyre történő szülői hivatkozást, az egészséges gyermek hosszas hiányzását.
Kérjük a gyermek hiányzását 8.30-ig a következő telefonszámon illetve email címezni jelezni:
22/316-044, e-mail: info@ligetsorovoda.t-online.hu. A Palotavárosi Tagóvoda esetében a 311681, e-mail: ovoda@palota.t-online.hu elérhetőségeken.
Az alább felsorolt szabályok mindaddig érvényben maradnak, míg a járványügyi helyzet
ezt megkívánja.
Kérem mindannyiunk érdekében betartásukat!
Kívánok minden családnak a nevelési évre jó egészséget!
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