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A 2020. május 4.-től kezdődő ügyeleti nyitva tartás működési és egészségügyi 

szabályai a Dayka Gábor utcai székhely óvodában 

Tisztelt Szülők! 

Gyermekeik, Önök és az óvoda dolgozóinak biztonsága, egészségük megőrzése, és a 

fertőzések átadásának megakadályozása érdekében minden - tőlünk telhetőt - 

megteszünk. Az óvodai élet minden területén végig gondoltuk, hogyan tehetjük 

mindannyiunk számára biztonságosabbá a találkozásokat, együttléteinket. Kérjük Önöket, 

hogy felelősségük tudatában segítsenek bennünket, működjenek együtt, és tartsák be az 

alábbi szabályokat! 

 

Óvodába érkezés – távozás 

Érkezéskor a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke nem beteg, nincsenek 

betegségre utaló tünetei. Az óvodai ügyelet igénybevételének első napján ezt írásban, a 

további napokon szóban kell megtennie. Beteg (lázas, náthás, köhögő, egyéb panaszokkal 

érkező) gyermeket nem fogadunk. Ha a tüneteket a szülő távozása után észleljük, telefonon 

haladéktalanul értesítjük, és kérjük, hogy vigye haza gyermekét. 

Érkezéskor-távozáskor a „zsilip” rendszer szabályai: 

Az óvoda ajtaját zárva tartjuk. Érkezésüket, kérjük, csengetéssel jelezzék, és várják meg, míg 

az óvoda dolgozója ajtót nyit. 

Egyszerre csak egy szülőt és gyermekét engedjük be. A többi érkező az épület előtt 

várakozzon, megtartva a biztonsági 2 méteres távolságot. Az óvoda első udvarán a 

játszótereket, játékeszközöket nem fertőtlenítjük – semmiképpen ne használják! 

Az épületbe a felnőttek orrot és szájat takaró maszkban vagy sálban léphetnek be. A 

gyermekeknek nem kell maszkot viselniük. 

Kérjük a szülőket, hogy bejárat mellett elhelyezett fogasra akasszák fel kabátjukat, ne vigyék 

azt be a gyermekek öltözőjébe! 

A Mókus csoport öltözőjébe a szülők elkísérhetik gyermeküket, kinti („hazamenős”) ruháját 

és cipőjét segíthetnek levenni, és a gyermek zsákjába, plasztik zacskókba csomagolva 

elhelyezni. Kérjük, hogy válasszanak egy szekrényt-jelet, amelyet a gyermek megjegyez, és 

mindvégig sajátjának tekint! 

Az öltözködés megkezdése előtt és befejezése után kérjük, mossanak kezet! 

Elköszönés után az óvoda dolgozója átveszi a gyermeket, átkíséri csoportja öltözőjébe, ahol 

segít felvenni a benti ruháját. Itt tartjuk azokat a ruhákat és cipőt, amelyben az udvari 
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játékhoz vesz magára a gyermek. (A lépcső tetején paravánok elhelyezésével választjuk el a 

szülők által használható területet attól az épületrésztől, amelyet csak a gyermekek és az 

óvoda dolgozói használhatnak. Egy kolléga segíti az érkezést-távozást, kéréseikkel, 

kérdéseikkel első sorban hozzá fordulhatnak.) 

Távozáskor 

Az érkezéshez hasonlóan a szülő maszkban jöjjön be, a Mókus csoport öltözőjében mosson 

kezet, és várakozzon, amíg gyermekét hozzá kísérjük. 

A „hazamenős” ruha felvétele után távoznak az óvodából.  

Kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor is csak a legszükségesebb időt töltsék az épületben, 

biztosítva ezzel, hogy a többi szülőnek ne kelljen sokat várakoznia! 

Első nap lezárt nylonzacskóban kérjük az alábbi ruhaneműket mosva, vasalva 

(fertőtlenítve) átadni: 

- bugyi, zokni-harisnyanadrág, trikó vagy póló, hosszú nadrág – váltóruhának – névvel ellátva 

- „benti” játszó ruha, amit a csoport öltözőjében felvesz és napközben visel – névvel ellátva 

- „kinti” játszóruha, a napi levegőzéshez, legyen benne hűvösebb időre pulóver, melegítő – 

névvel ellátva 

- „ kinti” cipő, amit csak az óvoda területén és udvarán visel, az utcára nem megy ki benne - 

névvel ellátva 

- a délutáni pihenéshez pizsama, amennyiben úgy szokta meg otthon, vagy a saját 

óvodájában - névvel ellátva 

- 1 db kimosott, fertőtlenített plüss állat a délutáni pihenés-alváshoz, ezt nem viheti haza 

naponta, utolsó nap adjuk vissza, csak ő alhat vele – névvel, jelölt zacskóban. 

A bepiszkolódott ruhaneműket aznap visszaadjuk. 

Otthonról nem hozhat a gyermek játékot, kedvencet stb. - a korábban említett „alvóka” 

kivételével, melyet a pihenőidő végén mindig visszateszünk zacskójába. 

A továbbiakban kérjük, hogy a gyermek benti és kinti ruháját pénteken hozzák be tisztán 

az óvodába! Hétfőig remélhetőleg fertőzésképtelenné válnak a ruhákon esetleg megtapadt 

vírusok. 
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Csoportszoba 

- az előírás szerint, csoportszobánként 5-5 gyermek tartózkodik együtt 

- reggeltől - délutánig 1 óvónő, 1 dajka van a gyerekekkel napi váltással (ritkán 

találkozhat a gyermek saját óvónőjével, dajkájával) 

- könnyen fertőtleníthető játékokat készítünk elő számukra, a fertőtlenítést naponta 

elvégezzük a gyerekek távozása után, illetve szükség szerint 

- a napi levegőzést biztosítjuk az óvoda hátsó udvarán, időjárástól függően. 

 

Étkezés - tisztálkodás 

- a csoportszobában étkezünk, a normál óvodai élet szokásai szerint 

- a gyermekek közötti távolságot étkezés közben biztosítjuk 

- fokozottan figyelünk a gyakori és alapos kézmosásra 

- fokozottan figyelünk arra, hogy könyökhajlatukba vagy zsebkendőbe tüsszentsenek, 

köhögjenek 

- testi szükségletek kielégítésében szükség esetén segítünk, a fokozott egészségügyi 

szabályok betartásával 

Óvodánkban kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő szereket rendszeresen, illetve szükség 

szerint használunk. A felnőttek egymás közt megtartják a biztonsági távolságot – ezt a 

gyermekekkel nem tudjuk megtenni. Törekszünk arra, hogy az óvodában gyermek-gyermek, 

felnőtt-gyermek között minél kevesebb közeli testi kontaktus legyen. Kérjük, finoman és 

tapintatosan magyarázzák el gyermeküknek, hogy ez most szükségszerű, mindenki 

érdekében történik, de iránta érzett szeretetünket, elfogadásunkat nem befolyásolja! 

Ezek a szabályok, a működés rendje az óvodai ügyeletet igénybevevők létszámának 

növekedésével, a járványhelyzet változásával módosulhatnak. 

Nem lesz könnyű az új szabályok szerint élni és az óvodát működtetni sem önöknek, sem 

nekünk. 

Kérjük, hogy türelemmel és megértéssel támogassuk ebben egymást! 

      A Sasadi Óvoda vezetősége és dolgozói 

       
 

 


