Az óvodai élet különleges szabályai az intézmény
újranyitása után
Kedves Szülők!
Az óvoda újranyitását követően (az adott időszakra vonatkozó járványügyi előírásoknak
megfelelően) továbbra is óvnunk, védenünk kell saját egészségünket és a közvetlen
környezetünkben lévőkét is.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy fokozatosan térjünk vissza az óvodai élet megszokott
ritmusába.
Intézményünkben az elkövetkező hónapokban szigorú szabályokkal, fokozott figyelemmel,
kiemelt feladatként kezeljük környezetünk folyamatos tisztántartását, a személyi higiéné
betartását, melynek alapja a gyakori, alapos, szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc
érintésének elkerülése, valamint a köhögési, tüsszentési etikett betartása, mely továbbra
is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze. Gyermekeinkben, játékos formában, és
természetesen szükség esetén naponta többször igyekszünk ezeket a szokásokat tudatosítani,
megerősíteni.
Kérjük, hogy az óvoda házirendjében foglaltak, továbbá az alábbiak betartásával
segítsék munkánkat:















az óvodába csak teljesen egészséges gyermek jöhet; amennyiben fertőzésre utaló
tüneteket (láz, hányás, hasmenés, gyakori vagy folyamatos köhögés, orrfújás, fül-, fej-,
hasfájás…) észlelünk napközben a gyermeken, azonnal elkülönítjük és értesítjük
szülőt, akinek kötelessége a lehető legrövidebb időn belül hazavinni gyermekét; ebben
az esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába;
a Méhecske, a Süni és a Maci csoportos gyermekeket kizárólag a középső gazdasági
bejáratnál lehet átadni a dajka néninek;
a Nyuszi csoportos gyermekek szintén a középső gazdasági bejáratnál jöhetnek be egy
felnőtt kíséretében úgy, hogy öltözőjükben két főnél több nem tartózkodhat;
kérjük, az iskolás testvérek a bejárati ajtó előtt várakozzanak;
babakocsit nem lehet behozni az épületbe;
az épületben a szülők szükség esetén csak maszkban tartózkodhatnak,
a gyermeköltözőkben egyidejűleg maximum kettő felnőtt tartózkodhat, betartva a
járványügyi távolságtartás szabályait;
a gyermekek a csoportszobába csak alapos kézmosás után léphetnek be;
a gyermekmosdókba a szülők nem mehetnek be, amennyiben gyermeke segítségre
szorul, szóljon a dajka néninek;
kérek mindenkit, hogy az étkezéssel, tanügyigazgatással, igazolásokkal kapcsolatos
ügyeket telefonon, on-line intézzék;
szülők az épületen belül, csak ha szükséges, a folyosón, gyermeköltözőben
tartózkodhatnak, az udvaron is kizárólag annyi időre, amíg átveszik gyermeküket;
délután a szülők az udvarról vihetik haza a gyermeküket, kérjük, kerüljék el az
épületbe lépést, szükség esetén kérjenek a dajka néniktől segítséget.
a gyermekek semmilyen ételt, italt nem hozhatnak az óvodába és nem tárolhatnak az
öltözőszekrényben;












javasoljuk, hogy a lányok haját kössék lófarokba, vagy fonják be, csattal rögzítsék az
arcba lógó tincseket, ezzel is csökkentve az arc érintésének a számát;
kérjük, készítsék fel a gyermekeket arra, hogy öltöztetésnél, mosdóban segítésénél,
illetve amikor a gyermekek igénylik a közvetlen testi kontaktust (simogatást,
ölelést…), a felnőttek maszkot fognak viselni;
a gyermekek minden nap tiszta, az időjárásnak megfelelő ruhában jöjjenek, váltóruha,
vászonsapka mindig legyen az öltözőszekrényben;
a benti cipő könnyen tisztán tartható, fertőtleníthető, lehetőleg szandál vagy olyan cipő
legyen, ami fogja a gyermek lábát (papucs nem lehet sem a kinti, sem a benti lábbeli)
az a gyermek aludjon bent az óvodában, akinek feltétlenül szükséges, a jelenlegi
létszámadatok alapján zsúfoltság lesz a csoportszobákban!
a kis csoportosok maximum 1 db alvókát (cumit nem!) hozhatnak, ami nélkül nem
tudnak elaludni, ami megnyugtatja őket (ha nincs ilyen állandó tárgya a gyermeknek,
amihez ragaszkodik, kérjük, semmilyen más játékot, tárgyat ne hozzanak be az
óvodába!)
az ágyneműt hetente adjuk haza, amit minden héten frissen mosva, vasalva kérünk
visszahozni;
napközben igyekszünk a lehető legtöbb időt a szabadban tölteni (kivéve a fokozott
UV-sugárzási időszakot), ezért az érzékeny bőrűek hozzanak névvel/jellel ellátott
naptejet, fényvédő krémet, amit adjanak oda gyermekük óvodapedagógusának; a
gyermekek csak a saját krémjüket használhatják.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
Minkolényi Ilona
óvodavezető

