Sárbogárdi Zengő Óvoda
7000 Sárbogárd Mikes köz 3.
Tel: 0625460148 e-mail: zengo.ovodavtolna.net

Ikt.sz.: 794/2021
Tárgy: védelmi intézkedés
Üi: Bíró Renáta
Címzett: Sárbogárdi Zengő Óvodával
jogviszonyban lévő gyermekek törvényes képviselői

Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket, és kérem az intézkedés megvalósításában történő
együttműködésüket! Ismételten szükségessé vált a helyi intézkedési terv módosítása.
Indoklás: helyi vonatkozású járványügyi helyzet esetszámának növekedése okán –
megelőző intézkedés
Hatályos: 2021.11.08-tól visszavonásig, illetve következő intézkedés meghozataláig.
Változást érintő tartalom:
Az intézmény látogatása:
Ügyeleti

rendszer

lép

életbe:

hozzátartozók

az

óvoda

épületében

nem

tartózkodhatnak!
A feladatellátási helyek tekintetében: az épület bejárati ajtajánál a hozzátartozók a
gyermeket átadják az ügyeletes kolléganőknek. (lázmérés nélkül) Ügyeleti rendszerben
a kijelölt kolléganők várják a gyermekeket, illetve távozáskor adják át a kísérőknek őket.
Kísérő az óvoda épületében nem tartózkodhat!
Az egészséges gyermeket az ügyeletes óvodai dolgozók az ajtónál átveszik, és a csoportba
kísérik.(kézmosást, öltözködést segítik) Kérjük, hogy a kísérő az óvoda területéről, miután
átadta egészséges gyermekét azonnal távozzon! Csak a legszükségesebb időt töltse az óvoda
területén (ne ácsorogjon a csoportszoba ablaka előtt integetés céljából, és ne beszélgessen
az óvoda udvarán)
Székhely (7000 Sárbogárd Mikes köz 3.)
Érkezés:
6.30-7.30-ig főbejárati ajtó: mindenki részére- foglalkoztatott, gyermek
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7.30-8.30-ig főbejárati ajtó: csak a Margaréta, Napraforgó, Mazsola, Bóbita, Tulipán
csoportba járó gyermekek és foglalkoztatottak részére
7.30-8.30-ig hátsó bejárati ajtó csak a Katica, Süni, Micimackó, Szivárvány csoportba járó
gyermekek részére
Testvérpárok esetén, ha több csoport érintettség is van az épület első, illetve hátsó részében
is a főbejárati ajtó használata javasolt mindegyik gyermek részére.
Távozás: Kérjük a kísérő jelezze gyermeke(i), és csoportjának nevét az ügyeletes kolléganő
felé
12.30-13.00 között főbejárati ajtó mindenki részére (változtatás nem történt)
15.00-15.45-ig főbejárati ajtónál: csak a Margaréta, Napraforgó, Mazsola, Bóbita, Tulipán
csoportba járó gyermekek részére biztosított
15.00-15.45-ig hátsó ajtónál: csak Katica, Süni, Micimackó, Szivárvány csoportba járó
gyermekek részére biztosított
15.45-16.30 között csak a főbejáratnál adunk ki gyermeket.
Tagóvoda: (7003 Sárbogárd Gesztenye sor 1.)
Érkezés-távozás az óvoda nyitva tartása szerint a csoportok által használt 2 első bejárati
ajtónál, ügyeletes kollégák várják az érkezőket, és ajtóhoz kísérik a távozókat.
Telephelyek: (töbörzsöki 7000 Sárbogárd Szent István út 49., és pusztaegresi 7018
Sárbogárd Hatvani u. 50.)
Főbejárati ajtónál történik a gyermekek átadása. Érkezés-távozás az óvoda nyitva tartása
szerint. Ügyeletes kollégák várják az érkezőket, és adják át a távozókat.
Hozzátartozó, külsős személy, csak vezetői engedéllyel előre egyeztetett időpontban ügyintézés,
karbantartás céljából tartózkodhat az óvoda épületében.

A helyi intézkedési terv minden másban változatlan marad.A közösséget csak egészséges,
tünetmentes gyermek, felnőtt látogathatja!
KÉREM, SZÍVESKEDJENEK AZ INTÉZKEDÉSEKET BETARTANI! VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Sárbogárd, 2021.11.05

Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta
intézményvezető

