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 Tájékoztató (2.) 

 

                                                                               Tárgy: koronavírus ügyelet 

Kedves Szülők! 

Ezúton köszönöm eddigi együttműködésüket, és megértésüket! Első levelem óta eltelt 

időszakban az ügyeleti rendben történt változásokról a honlapról tudtak tájékozódni, illetve az 

ügyeletet, és ebéd elvitelt igénylő szülők folyamatosan tájékoztatást kaptak, közvetlenül a 

kolléganőimtől a kijelölt módon. Röviden azonban levelemmel mindenkit szeretnék 

tájékoztatni a változásokról. Az ebéd elvitele már csak az iskolák konyháiról lehetséges, a 

rendelési mód azonban változatlan. (Óvodapedagógusok értesítése facebook csoportban, sms- 

ben, e-mailben) 2020. március 23-tól nem igényelt senki a gyermekének ügyeleti ellátást a 

kijelölt óvodáinkban, ezért a nyitva tartás módosult, 8.00-tól 16.00 óra közötti időszakra, és 

csak a székhelyen vagyunk nyitva. Ezen időszakban ügyviteli ügyeletet tartunk, a személyes 

ügyintézés azonban továbbra is korlátozott. Az óvoda épületében csak az óvoda alkalmazottai 

tartózkodhatnak, illetve vezetői engedéllyel nagyon indokolt esetben külsős személy. (az 

ajtónál ügyeletes van) Kérjük továbbra is kérdéseikkel telefonon, illetve elektronikus levelezés 

útján forduljanak hozzánk! 

A kollégáktól kapott információk alapján örömmel értesültem róla, hogy aktívan segítik 

gyermekeiket az óvó nénik ötletei alapján a közös csoport témahetekbe feltöltött 

tevékenykedtetéssel. Természetesen ezt a lehetőséget továbbra is fenntartjuk, éljenek vele! A 

pszichológus kolléganőnk Barta Éva, és Buzás Mariann továbbra is rendelkezésükre áll, 

telefonos egyeztetés alapján. (online, vagy külsős helyszínen) 

Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy az óvodai ügyelet lehetőségének biztosítása 

folyamatos a két kijelölt óvodáinkban. (székhely: Mikes köz 3.,tagóvoda:Gesztenye sor 1.) Az 

ügyeletet azon szülők gyermekeinek biztosítjuk, akik igazolhatóan munkahelyi 

elfoglaltságaik miatt nem tudják másképp megoldani gyermekük felügyeletét, mert otthonukon 

kívül kell kötelezettségeiket teljesíteniük a munkahelyükön. Tudom, hogy ebben a rendkívüli 

helyzetben a szülők többsége vagy táppénzre, vagy szabadságra kényszerült, mert csak ilyen 

módon tudta megoldani gyermeke felügyeletét. Ezért, ha már az érintett családokban problémát  
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jelent a hosszabb távú otthon maradás, az óvodai ügyelet igényelhető. Ügyeleti ellátás 

igényüket legyenek szívesek a gyermekükkel foglalkozó óvodapedagógus kolléganőimnek 

jelezzék! Kérem, hogy legkésőbb péntek reggel 8.00 óráig tegyék meg az igény bejelentésüket, 

- szervezés szempontjából is fontos- hogy március 30-ra már tudjunk étkezést biztosítani az 

óvodai ellátásba részt vevő gyermekeknek. A létszám függvényében alakítjuk a 

kiscsoportjainkat, ezért a jelentkezőktől függ hány csoportot indítunk, mely szintén előzetes 

szervezést igényel a részünkről. Természetesen, ha lesz ügyeletben gyermek, a nyitva tartás a 

szokott rendben történik. Székhelyen 6.30-tól 16.30-ig, a tagóvodában 7.00-tól 17.00-ig. 

Továbbra is kérem, hogy beteg gyermeket ne hozzanak az óvodába!! 

Vigyázzunk egymásra! Ne feledjük, felelősek vagyunk egymásért! Kérem, továbbra is tartsák 

be a koronavírus megelőzését célzó óvó intézkedéseket! 

Köszönöm együttműködésüket, és megértésüket! 

  Sárbogárd, 2020. 03. 25. 

                                                                            Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta 

                                                                                                  intézményvezető 


