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JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK 

a kialakult járványügyi helyzet időszakára 

a Kőbányai Gyermekek Háza Óvodába járó gyermekek szülei részére  

2021. december  1 - jétől 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A koronavírus – járvány negyedik hullámára és a fertőzöttek számának emelkedésére tekintettel az óvoda 

működésében korlátozó intézkedések bevezetése vált indokolttá. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a következő szabályok betartását kérjük Önöktől: 

 

• Az intézményt kizárólag egészséges gyermek látogathatja. 

• A felnőttek részére az intézmény épületében érkezéstől a távozásig szájat és orrot eltakaró szájmaszk 

használata kötelező! 

• Az emberi erőforrások minisztere 29/2021.(XI.19.) EMMI határozata alapján az óvodába történő 

belépés csak akkor engedélyezhető, ha az óvoda ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni 

védettségének igazolását. 

• Az óvoda területére egy család gyermekével/gyermekivel egy fő nagykorú személy a koronavírus 

elleni védettségének igazolása nélkül léphet be a gyermeköltözőig. 

• Az óvoda gyermeköltözőjében egy időben maximum 3 szülő/gondviselő és annak óvodás gyermeke 

(gyermekei) tartózkodhat. A többi szülő/gondviselő a helyzethez igazodóan az udvaron várakozhat. A 

várakozás idején javasolt az orrot és a szájat eltakaró maszk használata, és a 1,5 méteres távolságtartás. 

Mindkét bejáratnál elhelyeztünk úgynevezett kártyatartót, amiben 3 darab kártya van elhelyezve. 

A szülő feladata, hogy az épületbe való belépéskor egy darab kártyát elvegyen, majd az épületből való 

távozáskor azt a helyére visszategye. 

A szülő az épületbe csak akkor léphet be, ha a kártyatartóban van szabad kártya. 

Kérem, hogy a lehető legkevesebb időt tartózkodjanak az épületben, legyenek figyelemmel arra, hogy más szülő 

is várakozik az udvaron (akár esőben, fagyban, munkahelyre sietve) és vár a belépésre. 

• Belépéskor kötelező a bejáratnál elhelyezett szenzoros kézfertőtlenítő használata a felnőtt és a gyermek 

részére is! (az ajtón belépve balra található) 

• Az óvodába történő érkezéskor minden óvodás gyermek részére kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése. 

• Testhőmérséklet-mérési pont = a gyermeköltözőben a csoportszoba ajtónál. 

• A gyermeket minden nap öltöztessék át óvodai váltóruhába, ne az utazáskor, az óvodába érkezés során 

használt ruhában lépjen be a csoportszobába. 

• A gyermek a csoportba lépés előtt alaposan mosson kezet. 

• A hiányzást és annak okát kérem, hogy minden esetben, telefonon vagy E-mail-en feltétlenül jelezzék 

az intézménynek. 

• Az óvodapedagógusokkal való kapcsolattartásra használják az E-mail, telefonos lehetőségeket. A 

csoportszoba ajtajában hosszabb beszélgetést ne folytassanak. 

BELÉPÉS AZ ÓVODA ÉPÜLETÉBE EBÉD UTÁNI IDŐSZAKBAN 

• Aki ebéd után viszi haza gyermekét az óvodából, annak az udvaron kell várakoznia addig, amíg az 

óvoda valamelyik dolgozója be nem engedi. 

Kérem a fenti információk tudomásul vételét és a szabályok betartását! 

Köszönjük az együttműködést, vigyázzunk gyermekeinkre, vigyázzunk egymásra! 

 

Budapest, 2021. november 26.                                                       

  Szigetiné Mezei Gabriella Óvodavezető 
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