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Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket az ügyeleti rend változásáról.
Sajnos a székhely óvodában több alkalmazott is covid fertőzött lett. A gyermekek között is
vannak betegek, róluk nincs információnk covid vonatkozásban.
Az illetékes szervekkel( ÁNTSZ, Fenntartó, EMMI) egyeztetés történt. Azok a gyermekek,
akik az elmúlt időszakban

(03.11.12.16.17. napokon) a székhelyen ügyeleti ellátásban

részesültek kontakt személynek minősülnek. Ezért felhívom szíves figyelmüket arra, hogy,
ha gyermekeiken a COVID vírus bármilyen tünetét vagy betegség tüneteit észlelik, vagy már
betegek, jelezzék azt a háziorvosuknak! Kérem Önöktől, hogy gyermekeiket tartsák
otthonaikban az elkövetkezendő napokban annak érdekében, hogy az esetleges további
fertőződést megelőzzük!! Rájuk a karantén szabályai vonatkoznak! Így tudjuk közösen
saját tágabb családtagjaik ismerőseik, és az óvodába járó többi gyermek, dolgozó egészségét
megóvni. Természetes az aggodalom, de kérem, mindenki őrizze meg a nyugalmát, és ne
keltsen a helyzet kapcsán pánikot! A vírus terjedésének megelőzése a célunk! Mindenki tartsa
be az óvó előírásokat, mert azzal segíthetünk a legtöbbet egymáson! A jelenlegi előírások
szerint az érintett gyermekek családtagjai- ha tünetmentesek-

nem minősülnek kontakt

személynek, mehetnek közösségbe. Tájékoztatom továbbá arról, ha gyermeke otthoni
felügyeletét- a karantén idejére- nem tudja másképp megoldani, forduljon háziorvosához, v.
gyermeke orvosához, hogy táppénzre vegye, önt, mint szülőt. A hatósági igazolás alapján erre
van lehetősége. A hatósági határozatot az érintettekhez eljuttatjuk.

ÁNTSZ határozat alapján a karantén ideje székhelyre-kontakt személyekre- vonatkozólag 10
nap:
2021. 03.17- 2021. 03.26.
Előreláthatólag a székhelyen ügyeleti ellátást 2021.03.29-től tudunk újra biztosítani a
tünetmentes gyermekek részére. Addig ezen a feladatellátási helyen az óvodánk zárva
tart.
Azok a gyermekek, akik nem minősülnek kontakt személynek, mert nem voltak még
ügyeletben a székhelyen és 03.18-tól igényelték az ügyeleti ellátást, részükre a töbörzsöki
óvodánkba biztosítjuk az óvodai ellátást a fent megjelölt időszakban. (Szent István út 49.)
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Korábbi intézkedéssel -székhelyre vonatkozólag- már vannak, akik előbb karanténba kerültek,
ezért időközben a karantén kötelezettségük (érintett 3 fő gyermek) 03.19-én megszűnik. Az ő
részükre is a töbörzsöki óvodában tudjuk biztosítani az ügyeleti ellátást, ha tünetmentesek.
A tagóvodában egyenlőre nincs változás az ügyeleti ellátásban.
Az ebédelvitel továbbra is változatlanul biztosított, azoknak, akik igényelték, és nincsenek
hatósági karantén alatt.
Kérem azoktól a szülőktől a visszajelzést, akik már korábban igényelték gyermekük részére az
ügyeleti ellátást, de a megváltozott körülmények miatt mégsem igényelnék a továbbiakra,
jelezzék azt még a mai napon az óvodapedagógusok felé!

Megértésüket, és együttműködésüket köszönöm! A betegeknek ezúton is mielőbbi gyógyulást
kívánok!

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!
Vigyázzanak magukra, és szeretteikre!

Sárbogárd, 2021.03.17.
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