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Ikt.sz.186/2021
Üi. Bíró Renáta

Tájékoztató 2.
Tisztelt Szülők!
A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt elrendelt kormányzati és városi intézkedések
kapcsán az alábbiakban tájékoztatom Önöket az óvodát érintő változásokról: a korábbiakban
kiküldött levelem Ikt.sz 184/2021 részben kormányzati intézkedés következtében változás
történt:
2021. március 08-tól április 07-ig az óvodák zárva tartanak ügyeletet nem biztosítunk!
A gyermekek távolléte igazoltnak minősül a fent megjelölt időszakban.
Hivatkozás: Az emberi erőforrások minisztere 17/2021 (III.05) Miniszteri határozata
„2. Az óvodákban 2021. március 8-tól rendkívüli szünetet rendelek el. A rendkívüli szünet
utáni első munkanap 2021. április 7.
6. Gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre.
7. A gyermekek, tanulók étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési
rendjéről szóló 556/ 2020. (XII.4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával
kell biztosítani.”
Az óvodapedagógusoknak elektronikus (e-mail, telefon-sms, facebook zárt csoportban közölt)
úton bejelentett igény esetén tehát csak ebédelvitelt biztosítunk Az étkezési igények
felmérése azonban mindenkit érintően szükséges, hogy a továbbiakban is igény szerint tudjuk
szervezni a napi egyszeri étkezést. 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 valószínű 11.00-12.30 között
(Sárbogárd, Sárszentmiklós, Töbörzsök, Pusztaegres) történik előreláthatóan az általános
iskolák konyháiról. (kivétel igény esetén Pusztaegresen az óvoda konyhájáról) Erről pontosabb
információt az igényfelmérések után tudok adni. ) Rétszilas, Kislók, Sárhatvan és Nagyhörcsök
településrészekre az ebédet kiszállítják igény esetén.
Az ebédelviteli igényt ma minél előbb jelezzék az óvodapedagógusoknak, de legkésőbb
ma este 20.000 óráig!
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) beszélgetés alapján történik személyesen
nincs mód rá. Az elektronikus levelezés továbbra is a megszokott módon történhet.
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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, 2021.03.05.
Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta
intézményvezető

