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Tájékoztató 

 

Tisztelt Szülők! 

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt elrendelt kormányzati és városi intézkedések 

kapcsán az alábbiakban tájékoztatom Önöket az óvodát érintő változásokról: 

2020. március 16-tól ügyeleti rendben működik az óvodai ellátás határozatlan ideig. A 

Sárbogárdi Zengő Óvoda székhelyén (Mikes köz 3.), és Sárszentmiklóson a tagóvodában 

(Gesztenye sor 1.). A töbörzsöki, és a pusztaegresi óvodáinkban zárva tartunk, azonban, ha a 

dolgozó szülő nem tudja gyermekét elhelyezni otthon vagy máshol, az ügyeleti ellátásban 

természetesen felügyelünk rá, de az utaztatást a szülőnek kell megoldania. A gyermekek 

távolléte igazoltnak minősül. 

Az óvodapedagógusoknak elektronikus (e-mail, telefon-sms, facebook zárt csoportban közölt) 

úton bejelentett igény esetén ügyeletet biztosítunk azon szülők gyermekeinek, akik munkahelyi 

elfoglaltságuk miatt nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét. Kérem a dolgozó 

szülők visszajelzését a gyermekükkel foglalkozó óvodapedagógusok felé- a félreértések 

elkerülése végett-, hogy egyértelműen közölje „igen kérem az ügyeletet,” vagy „nem igénylem 

az ügyeletet” gyermekem részére. A bejelentés – a kialakult helyzetben- hivatalos 

nyilatkozatnak minősül, aláírás nélkül is. Az ügyeletben kiscsoportokban szervezzük az ellátást 

(5-6 fő részére) az óvoda nyitvatartási ideje az ügyeletes óvodákban változatlan marad. 

Szervezés szempontjából is kérem, hogy visszajelzésüket minél előbb tegyék meg az 

óvodapedagógusok felé, de legkésőbb hétfő reggel 8.30-ig. Az ügyeletben résztvevő 

gyermekek óvodai ellátása étkezéssel együtt történik a megszokott módon. 

Az étkezési igények felmérése azonban mindenkit érintően szükséges, hogy a továbbiakban 

igény szerint tudjuk szervezni azok számára is a napi egyszeri étkezést (ebéd), akik az óvodától 

távol maradnak. Ezért kérem, hogy minden szülő jelezzen vissza az óvodapedagógusoknak, 

hogy igényli-e gyermekének az ebédet.  Az ebéd kiosztása – a szünidei gyermekétkeztetés 

mintájára elvitellel– a négy telephelyen (Sárbogárd, Sárszentmiklós, Töbörzsök, Pusztaegres) 

történik. Rétszilas, Kislók, Sárhatvan és Nagyhörcsök településrészekre az ebédet kiszállítják. 

Egyéb változások: az ügyeletbe érkező gyermekeket a főbejárati ajtóknál át kell adni az óvodai 

dolgozóknak, ők fogják a csoportba kísérni a gyermekeket. Az óvoda épületébe szülő nem 

tartózkodhat, csak vezető által engedélyezett esetben. A gyermekek elvitele szintén ilyen 

módon történik. A bejáratoknál ügyeletes kollégák várják majd a gyermekeket, és a szülők, 

hozzátartozók érkezésekor kísérik őket az ajtókhoz. A főbejáratoknál várakozás esetén, kérjük 

tartsák be a koronavírus megelőzésére vonatkozó előírásokat. (pl.1méter távolság egymástól) 

Akik igényelték az ebédet, azok részére a TS GASTRO egyelőre műanyag dobozokban 

biztosítja a csomagolást, és az óvodák konyháira kiszállítja. A szülőknek az óvodába kell 

eljönniük az ételért a kijelölt időpontban. (valószínű 11.00-12.30 között). Erről pontosabb 

információt az igényfelmérések után tudok adni. 



Sárbogárdi Zengő Óvoda 

7000 Sárbogárd Mikes köz 3. 

Tel: 0625460148 e-mail: zengo.ovoda@invitel.hu 

A pedagógusokkal való kapcsolattartásra javasoljuk az elektronikus levelezés (előzőekben 

említett formáit v. telefont) Kérjük az intézmény e-mail levelezését csak olyan esetben 

használják, ha nincs más mód az értesítésre. (a rendszer túlterheltségét szeretnénk elkerülni) 

Hivatalos ügyintézés csak telefonos (06 25 460 148) előzetes egyeztetés alapján történik 

személyesen a megbeszélt időpontban. Az elektronikus levelezés továbbra is a megszokott 

módon történhet. 

Tájékoztatom továbbá a kedves szülőket arról, hogy a közeljövőre tervezett külön programok 

elmaradnak (csoport kirándulások, színházlátogatás stb.) Későbbi alkalmak időpontját jelezni 

fogjuk, ha a koronavírus járvány elmúlt. 

Az ügyeleti rendben nem lesznek külön foglalkozások, így kérem, hogy azokat a gyermekeket 

ne hozzák be csak a külön órákra, akik egyébként az óvodától távol maradnak. Az óvodai ellátás 

ügyeleti időszakában csak a gyermekek felügyeletét biztosítjuk! 

Felhívom a tisztelt szülők figyelmét, hogy a koronavírussal és a veszélyhelyzetben alkalmazott 

jogrenddel kapcsolatban csak a hivatalos (www.koronavirus.gov.hu) tájékoztatási felületeket 

vegye igénybe. A Sárbogárdot érintő intézkedéseket a www.sarbogard.hu honlapon, az 

önkormányzat hirdetőtábláin, az óvoda honlapján olvashatja, valamint az óvodai csoportok 

facebook zárt csoportjaiban. 

Kérem szíves együttműködésüket! A javasolt, és előírt intézkedésekkel csökkenthetjük a 

megbetegedések számát! Viselkedjék mindenki felelősségteljesen, gyermeke betegség 

tünetével azonnal forduljon orvoshoz! 

Ezúton is köszönöm megértésüket! 

 Kelt, Sárbogárd, 2020.03.14.                            

                                                                                Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta 

                                                                                                     intézményvezető 
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