
Tisztelt Szülők! 
Az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 
215/2020.(V.20.) Korm. rendelete alapján az óvoda és a bölcsőde 2020. május 25-től a 
vészhelyzet előtti szokásos rendben tart nyitva.  
A nevelési év további tervezett programok nem kerülnek megrendezésre, az óvoda ügyeleti 
rend szerint, összevont csoportokkal működik. A nagycsoportosok Gólyaröptető búcsúztatóját 
augusztus 18. kedd délután 17 órára tervezzük.  
Az óvoda a nyári időszak végéig nyitva tart, a tervezett nyári zárás elmarad. Az óvoda 
épületében és udvarán a nyári zárási időszakra tervezett karbantartási és felújítási munkálatok 
megkezdődtek, ezért az óvoda épülete és udvara csak részben használható.  
A mini bölcsőde nyári zárásának időpontja a következőképpen módosul: a mini bölcsőde 
2020. július 6-19. között tart zárva. 
A kialakult helyzetre tekintettel a nyári időszakban a gyermekek további távolmaradását a 
szülők igazolhatják. 
Kérjük a Szülőket, hogy a fenti lehetőségek figyelembe vételével legkésőbb május 27. szerda 
reggel 8 óráig jelezzék az óvodai illetve bölcsődei ellátásra való igényüket a pontos ellátási 
időszak megjelölésével. 
Az óvodai illetve bölcsődei ellátást igénybe vevők kötelesek tudomásul venni és betartani az 
intézmény által hozott rendkívüli, higiéniai szabályokra vonatkozó intézkedéseket. A 
gyermekek közösségben való tartózkodása esetében magasabb a fertőzésveszély, mintha 
otthoni környezetben lenne. Az ebből adódó esetleges egészségügyi következményeket a szülő 
vállalja. Egyéb rendelkezések: 

• A gyermekek átvétele/átadása az intézmény bejárati ajtajában történik. 
• Szülőknek tilos az épületbe belépni, a gyermek átadásakor a szájmaszk használata 

kötelező! 
• Az intézménybe való belépésekor a kézfertőtlenítő használata kötelező. 
• Élelmiszer, játék, egyéb otthoni tárgy behozatala nem lehetséges. 
• A szülő az ellátás lemondását, előző nap 8 óráig köteles jelezni! 
• Teljesen egészséges gyermek fogadható az intézménybe. Amennyiben érkezéskor a 

gyermeknek folyik az orra, köhög, lázas, láthatóan nem egészséges nem biztosítjuk a 
napközbeni felügyeletét! 

• A szülő köteles a lehető leghamarabb gondoskodni a napközben megbetegedő 
gyermekének intézményből való távozásáról!  

A köznevelési intézmény dolgozóinak, valamint a többi gyermek és családja egészségi 
állapotának megőrzése érdekében a szülő köteles jelezni, ha családjában vagy közvetlen 
környezetében fertőzés veszélye áll fenn és a járványügyi hatóságok intézkedéseinek 
megfelelően gyermeke otthoni felügyeletéről gondoskodni.  

Mindannyiunk érdekében kérem a fenti rendelkezések betartását! 

 
Gomba, 2020. május 25. 

Tóthné Szegedi Judit 
    intézményvezető 


