
1 
 

HÁZIREND FÜGGELÉK KIEGÉSZÍTÉS 

KORONA VÍRUS JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJE ALATT 

 

 

 

A Szentimrevárosi Óvoda minden intézményében, 2020. szeptember 1-től a gyermekeket a 

megszokott környezetben és csoportjukban, óvó nénijük várja szeretettel. 

 

A vírusveszély nem múlt el, óvodásaink, kollégáink, a családok egészségének védelme fokozott 

elővigyázatosságot, körültekintést igényel mindenki részéről. 

Mindannyiunk érdekében elvárható a felelős viselkedés, ezért csak egészséges gyermek és 

felnőtt tartózkodhat az intézményben. 

Az egészségvédelmet szem előtt tartva az érkezés - távozással, az intézményben tartózkodással 

kapcsolatban a 2020. júniusában bevezetett gyakorlatot folytatjuk, és az alábbi kiegészítéseket, 

változtatásokat vezetjük be. Ezen intézkedések betartása kötelező érvényű minden családra 

vonatkozóan.  

 

A Házirend függelékének elkészítése és módosítása során figyelembe vettük az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti 

Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállított 2020-2021.évre és lebonyolítására 

vonatkozó intézkedési tervét (protokollt). 

 

Szeretnénk kérni, hogy az épületbe ne jöjjenek be a szülők, mert a levegő, tárgyak, valamennyi 

eszköz vírushordozó lehet. Csak a legszükségesebb tárgyak kerüljenek be az intézménybe, ezek 

fertőtlenítéséről a szülőknek kell gondoskodni (pl. alvós játék, ruházat, benti cipö stb.) 

Sajnálatos,de most ajánlatos a puszi, simogatás, ölelés, egyéb közvetlen érintkezési forma 

mellőzése. Helyette dicsérjük, mesélünk, beszélgetünk sokat gyermekeinkkel. 
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Az alábbiakkal kapcsolatban kérjük együttműködésüket: 

 

 Az óvodai ellátás igénybevételét, ill. lemondását minden esetben jelezzék (gyermek neve, 

csoportja, pontos dátum) az óvoda e-mail címére: info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu  

 A gyermek csak kitöltött szülői nyilatkozat alapján hozható óvodába, melyben a szülő 

felelőssége tudatában jelzi, hogy gyermeke egészséges, a közelmúltban nem volt felső 

légúti, vagy egyéb fertőző betegsége. Ezt minden hét első óvodában töltött napján reggel 

szükséges megtennie. 

Betegség után mindenképpen orvosi igazolás szükséges.  

 A nyilatkozat megtalálható óvodánk honlapján, levelem mellékletében, nyomtatott 

formában az óvoda bejáratánál. 

 Szülő az intézménybe a járványügyi készenlét ideje alatt nem jöhet be! Érkezéskor és 

távozáskor az intézmény kijelölt bejáratánál várakozzanak, melyről az adott tagintézmény 

munkatársai adnak tájékoztatást. 

Kivételt képeznek ez alól az új kiscsoportosok szülei szeptember 1-11 között. 

Az előjegyzett gyermekek szüleivel az óvodapedagógusok egyeztetnek. 

- Az új gyermekek beszoktatásában családonként egy szülő vehet részt. (szájmaszk, 

távolságtartás, kézfertőtlenítés, lázmérés) 

- A szülős beszoktatás 2020. szeptember 1-től 4-ig sávokban történik, 8.00 és 12.00 óra 

között, óránként 5-5 gyermekkel, gyermekenként egy hozzátartozóval. 

- 2020-2021. nevelési évben az új kiscsoportos szülők szeptember 07-11 között  

bejöhetnek az intézménybe, és a csoportszoba ajtajáig kísérhetik gyermeküket.  

 Régi óvodásainkat szeptember 1- és 4 között a reggeli érkezéskor 9.00 óráig, illetve  a 

délutáni távozáskor 16.30.-ig a saját csoportos óvónénijük fogadja, illetve kíséri ki, mivel 

ebben az időszakban a gyermekek mindkét óvodapedagógusa jelen van a csoportban.  

Az óvodába érkezéskor a gyermekeket szeptember 7-től az óvoda bejáratánál várja a 

dajka vagy pedagógiai asszisztens, aki átveszi a szülőtől és bekíséri az öltözőbe. Segít az 

átöltözésben, és fertőtlenítő kézmosás után a gyermeket a csoportszobába kíséri. 

 Kérjük, 8.45.-ig érkezzenek meg az óvodába a gyermekek, hogy az intézmény 

zavartalan működését elősegítve, a dajka nénik el tudják végezni a fertőtlenítő 

takarítást (felmosás, letörlés). Amennyiben 9 óra után érkeznek, hosszabb 

várakozási idővel számoljanak, az óvoda zavartalan működése érdekében. 

 Az óvoda épületén belül és kívül tartózkodás esetén javasoljuk a covid 19 egészségügyi 

diszkrét zóna betartását (1,5 méter) 

 Ebéd után, ill. délután szintén kérjük, hogy a bejárati kapunál türelemmel várják meg 

gyermeküket.  

 Aki gyermekét ebéd után kívánja elvinni, kérjük, jelezze. Ebéd után 12.50.-13.10. között 

érkezzenek gyermekükért. 

 A gyermekekért lehetőség szerint 65 év feletti hozzátartozó ne jöjjön. 

 Alkalmanként egy hozzátartozó hozza, illetve vigye el gyermekét az óvodából. 
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 A várakozás közben a javasolt távolság megtartására ügyeljenek! 

 Óvoda szintű nyílt és zárt rendezvényeket és programokat, külső programokat 

szüneteltetjük. 

 Délutáni különfoglalkozások/fakultáció megtartását a járványhelyzetre való tekintettel 

nem áll módunkban biztosítani.  

 Terveink szerint a fejlesztő foglalkozások (logopédia, gyógypedagógia, gyógytestnevelés, 

pszichológus) megkezdődnek 

 

A gyermekek ruházatával, felszerelésével kapcsolatos kéréseink: 

 Az öltözőben a gyermekeknek csak a szükséges ruházata legyen a zsákban, felesleges 

ruhadarabokat, tároló dobozokat ne hozzanak magukkal. 

 Minden gyermeknek legyen külön udvari ruhája, váltócipője. Kérjük, hogy a 

gyermekeknek időjárásnak megfelelő ruházata legyen, mivel minden nap a 

szokásosnál is hosszabb időt tervezünk a szabad levegőn tölteni. 

 Fogmosás a telephelyek egyéni sajátosságait figyelembe véve történik. Erről bővebb 

tájékoztatást a csoportos óvodapedagógusok adnak. 

 Fésűt/hajkefét továbbra is jellel ellátva kérünk. 

 Az ágyneműt, benti zsákot hetente hazaadjuk mosásra. 

 Otthonról hozott játékot nem, de alvós játékot be lehet hozni zacskóban, amit gyermekük 

csak alváshoz használhat. Kérjük, napi szinten szíveskedjenek azt fertőtleníteni 

 A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében lehetőleg azok a gyermekek vegyék 

igénybe a délutáni pihenést, akiknél a felügyelet nem megoldható. Így elkerülhető az 

ágyak egymás melletti zsúfolt elhelyezése. 

 Amelyik gyermek cumival pihen, a cumit csak tároló dobozban lehet beküldeni. Pihenés 

után a gyermek a dobozba visszateszi. Kérjük, otthon minden nap szíveskedjenek 

lefertőtleníteni. 

 

További kéréseink: 

 Szükség esetén, sürgős esetben az óvodapedagógusokkal telefonon tudnak beszélni, 

illetve az óvoda e-mail címére: info@szentimrevarosiovi.ujbuda.hu tudnak levelet 

küldeni. 

 Fogadóórára továbbra is van lehetőség, előzetes egyeztetés után (szájmaszk, 

távolságtartás, kézfertőtlenítés, lázmérés)  

 Kérjük, gyermekükkel Önök is beszéljenek otthon a járványügyi helyzetben javasolt 

viselkedési formákról. 

 A járványügyi helyzetre való tekintettel nem áll módunkban fogadni születésnapi 

tortákat, előrecsomagolt kekszeket. 

Gyümölcsök közül a jól tisztíthatókat köszönettel fogadjuk (alma, körte, szilva, banán, 

narancs, mandarin) gyermekeik egészség megőrzésének érdekében. 
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 Azon gyermek, akinél napközben felsőlégúti tüneteket (köhögés, torokfájás..) 

tapasztalunk, őt elkülönítjük, lázat mérünk, egyúttal értesítjük az óvoda orvosát, 

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről! 

 A szülőt is értesítjük, aki ebben a helyzetben köteles gyermekéért minél hamarabb 

megérkezni az intézménybe!  

 A szülőnek feltétlenül fel kell keresnie telefonon a gyermek háziorvosát! Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járnak el! 

 A szülő köteles tájékoztatni az intézmény vezetőségét, ha a gyermek családjának 

valamely tagja karanténba kerül. 

 Betegség után csak orvosi igazolással minősül igazoltnak a hiányzás. 

 

 A gyermekek több hetet töltöttek otthonaikban, a szülőktől való elválás nehézséget 

okozhat, ezért kérjük készítsék fel gyermekeiket, hogy Önök nem kísérhetik be őket 

az óvodába.  

 

 

 

Gyermekeik egészsége érdekében együttműködésüket kérjük! 

 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 28. 

 

 

   Köszönettel és Tisztelettel: 

 

 

        Balla Krisztina óvodavezető sk. 

     


