KEDVES SZÜLŐK!
Kormányrendelet alapján intézményünk 2020. 06. 02-tól, újra fogadja a gyermekeket.
Fenntartói kérésre az étkezés biztosítása miatt a mellékelt szülői nyilatkozatot kérjük kitölteni
és 2020. 05.26-án, 12 óráig szkennelve az óvoda e-mail (iroda@nyitnikekovoda18.hu) címére
megküldve, vagy az óvoda postaládájába bedobva kérem visszaküldeni. Azoknak a szülőknek
is nyilatkozniuk kell, akik nem kívánják óvodába hozni gyermeküket.
A veszélyhelyzet idején biztosított étel házhoz szállítás 2020. június 02. napjától megszűnik.
A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus
terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember
jelenti, ezért az intézményünkbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermekeket fogadunk!
A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az óvodai ellátás során az alábbi
járványügyi megelőző szabályok betartására hívjuk fel a figyelmet:
 Gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés.
 Kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem,
száj érintését.
 Köhögési etikett betartása: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a
használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni.
 Előnyben részesítjük a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított)
foglalkozásokat, a csoportok egymástól történő elkülönítésével, továbbá a személyes
érintkezéssel járó játékok kerülését.
 Fontos a csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetése.
 Fokozott fertőtlenítés: a fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a
kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok,
villanykapcsolók, gyermekek által használt játékok) vírusölő hatású szerrel való
fertőtlenítésre.
 A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során az öltözőben a
szülők lehetőleg legkevesebb ideig tartózkodjanak, és törekedjenek a védőtávolság
betartására.
 Az étkezési díjak befizetése során kerülni kell a sorban állást, a befizetések esetén
javasolt a banki átutalást előnyben részesíteni a készpénzes befizetésekkel szemben.
 A gyermekek felügyeletét ellátó személyeknek a kesztyű és a maszk használata
kötelező.
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a megelőző intézkedések szigorú betartásával a
járványügyi kockázat jelentősen csökkenthető!
Kérjük valóban átgondolt és felelősségteljes döntést hozzanak meg, átgondolva a család
lehetőségeit.
Az egészség a legfontosabb dolog mindenki életében, vigyázzunk továbbra is egymásra!
Köszönjük eddigi együttműködésüket és továbbra is segítsük egymást!
Nyitnikék Óvoda Alkalmazotti Közössége

