SZÜLŐK FIGYELMÉBE!!!

KEDVES SZÜLŐK!!
2020. SZEPTEMBER 1. - TŐL AZ ALÁBBI SZABÁLYOK LÉPNEK ISMÉTELTEN ÉLETBE:






AZ INTÉZMÉNYBE VALÓ BELÉPÉSKOR A SZÁJMASZK HASZNÁLATA
KÖTELEZŐ!
Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata
kötelező! Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő
alaposan fertőtlenítse a kezét!
A gyerekek, esetében a csoportba lépés előtt KÖTELEZŐ a szappanos
kézmosás!



A gyermekek kizárólag egy szülő kíséretében érkezhetnek és távozhatnak.



Ha többen érkeznek a kisgyerekkel /a gyerekért akkor a kísérők az épület
előtt várakozzanak.



A kísérő a gyermek átadása/átvétele után lehetőleg minél rövidebb idő alatt
távozzon az épületből!



Tovább játékra és hosszas információ cserére nincs most lehetőség!



Az intézmény előtt, az udvaron, a folyosókon a csoportosulás nem
megengedett, a szülőkkel és egyéb látogatókkal csak a szükséges, rövid
információátadásra kell törekedni a megfelelő védőtávolság (1,5m)
betartásával.
Az információátadásra (sürgős, személyes információk kivételével) az online
csoportokat, e-mailt vagy a telefonos elérhetőséget kell előnyben részesíteni.




Kizárólag egészséges kisgyereket lehet/szabad átvennie az óvónőnek a
szülőtől!



Ha gyermek a szülő vagy a gyermek elmondása alapján előző este vagy aznap
reggel nem volt jól nem áll módunkban átvenni.



Betegség után kizárólag orvosi igazolással jöhetnek a gyerekek (1 napos
betegség esetére is vonatkozik)!



Az óvodában történő fogmosásra most nincs lehetőség!



A szülők bevonásával és együttműködésével napi szinten fel kell hívni a
figyelmét -, az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába
dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.



Kérjük a fent leírt szabályok fokozott betartását gyermekeink és egymás
egészségének védelme érdekében!
Türelmüket és megértésüket megköszönve: Az óvoda dolgozói
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KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK LÉPNEK ÉLETBE:
Felnőtt kerékpár kérdésköre: A Városi Könyvtárnál városi szintre
kialakított kerékpártárolót helyeztek el. Az óvodát igénybe vevő
szülők/nagyszülők is nyugodtan használhatják, mivel az óvoda közös
közlekedő egyben a GYERMEKEK ÖLTÖZKÖDÉSÉT, továbbá az
ÉTELSZÁLLÍTÁST is biztosító folyosójára a kerékpár behozatala, tárolása a
járványügyi helyzet miatt TILOS!
Gyermekkerékpár tárolása az óvodában: A gyermek kerékpárok
irányába történt megnövekedett igények miatt sajnos nem áll
módunkban azokat az eddigi helyén tárolni, mert nem férnek el, illetve a
hulladéktároló nem lenne megközelíthető. Más tárolóhely kijelölése az
udvar mérete és az udvart igénybe vevő magas gyermek létszám miatt
nem biztosítható balesetmentesen.

Az óvoda dolgozói tudják és elismerik, hogy mindenkinek lehet saját véleménye
a járványügyi helyzet miatt az óvoda által meghozott szabályokat illetően,
azonban egy közösségben - főleg azért is mert gyermekközösségről van szó be kell tartani a közösség érdekében hozott szabályokat!
Ha változnak, akkor meg azokat!
Mindezeket figyelembe véve kérjük a szülői megértést és
együttműködést a nyugodt óvodai légkör és az eddig kialakult
jó partnerkapcsolat megőrzése érdekében!

