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Kedves Szülők! 

 

 

A Kormány 431/2020 ( IX.18) rendelete alapján az alábbi intézkedéseket rendelem el: 

A mi óvodánk adottságai nem teszik lehetővé, hogy a csoportok elkülönítve öltözzenek, és így a 

mért és nem mért gyerekeket, felnőtteket sem tudjuk egy légtérben elkülöníteni. 

 

A szülők érkezéskor, és a gyermek hazavitelekor is, a törvénynek megfelelően csak a 

hőmérsékletmérő pontig jöhetnek be! 

 

A kontakt kapcsolatok csökkentése érdekében ezért, a hőmérséklet mérésre kijelölt pont az óvoda 

előtere, a kézfertőtlenítésre eddig is kijelölt folyosó. 

 

Az intézmény dolgozói és a gyermekek is csak az ezen a ponton megvalósított hőmérséklet mérése 

után mehetnek beljebb, az óvoda belső tereiben, amennyiben hőmérsékletük nem haladja meg a 

37,8 fokot! 

 

A hőmérséklet mérésére mindig a nyitós dajka néni lesz a felelős , aki maszkban méri meg az érkező 

dolgozók és gyermekek test-hőmérsékletét. Amennyiben az első mérés egy-két tized eltérést mutat 

a normál hőmérséklettől, abban az esetben 5 perc múlva biztonsági vissza mérést végzünk, ha ez az 

érték megfelelő, csak akkor léphet gyermek vagy dolgozó beljebb az óvoda belső tereibe. 

 

A pedagógiai asszisztens, és egy dajka néni veszi át a hőmérséklet mérési pont után a gyerekeket 

és segíti őket az átöltözésben illetve a mosdózásban. 

 

Délután is hasonlóan történik a gyermekek átvétele. Egy dajka néni várja a szülők érkezését, a 

hőmérséklet mérésre kijelölt ponton, majd a pedagógiai asszisztens és egy dajka néni segít a 

gyerekeknek felöltözni, amíg a szülők a kijelölt kis folyosón várakoznak. 

 

Az öltöző ajtaját ezen időszakokban csukva tartják, így a gyerekekben is megerősítik az elköszönési 

pont fontosságát! 

 

Ebben az időszakban kérem, hogy csengetéssel jelezze mindenki az érkezést, a követhetőség 

érdekében, és ne a bilétát használják! 

 

Célunk a megelőzés, a kockázatok csökkentése, óvodánk zavartalan nyitva tartásának biztosítása! 

Ezek a szigorú intézkedések mindannyiunk egészségét védik, kérem a segítő támogatásukat a 

mindannyiunknak plusz feladatok és kényelmetlenségek zökkenőmentes megvalósításában! 

 

Szeged, 2020.09.30. 
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