Tisztelt Szülők!
Az egészségügyi veszélyhelyzetben, a kormányzati rendelkezésekkel összhangban, az óvodában dolgozó
munkavállalók egészségvédelme érdekében a BP18 Egyesített Óvoda gyermekintézményeiben a munkavállalók
2020.11.16.-tól maszkban fogadják a gyermekeket. A 18. kerületi önkormányzat a munkavállalók részére plexi és
mosható maszkokat biztosított.
A munkavállalóink is küzdenek az ebben az időszakban szokásos "őszi/téli" légúti megbetegedésekkel, előfordult
már pozitív covid 19 fertőzés is munkavállalóink körében, az óvodáinkkal jogviszonyban álló családok is beszámolnak
covid 19 érintettségről.
Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve, az adott óvoda/ csoport szülői közösségét, az önkormányzat szakmai
munkacsoportját tájékoztatjuk a fertőzés tényéről, és a népegészsegügyi központ által előirt teendőkről.
A gyermekek elkülönített ellátása, a megfelelő felügyelet biztosítása nehezített azokban az intézményekben ahol
átmenetileg magas a betegállományban lévő munkavállalók száma, ezért a reggel nyolc óráig tartó időszakban és a
délután folyamán a gyermekek felügyeletéről- ahol máshogyan nem tudjuk ellátni a feladatot szakalmazott
segítségével (dajka, pedagógiai asszisztens) oldjuk meg a gyermekek felúgyeletét.
A működés biztosítása, a fertőzés megakadályozása érdekében fokozottabban végezzük a felületfertőtlenítéseket
azokban az időszakokban amikor a gyermekek nem tartózkodnak az óvodában. A fenntartó 18. kerületi önkormányzat
és az állam biztositja számunkra a fertőtlenítéshez, hőmérséklet méréshez, kézfertőtlenítési pont kialakításához,
takarításhoz szükséges eszközöket.
A gyermekek óvodába járásának kötelezettségét a kormányrendelet nem módosította. A gyermek óvodából való
távolmaradását a szülők továbbra is a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben megfogalmazottak alapján betegség
esetén orvosi igazolással, igazolt covid- 19 fertőzés esetén népegészségügyi határozattal igazolhatják.
A szülőnek továbbra is lehetősége van gyermeke távolmaradását a helyben szokásos módon irasbeli kérelem/ igazolás
benyújtásával igazolni. A szülők által igazolható napok száma a 2020/2021. nevelési évben 60 nap.
Kérem Önöket, amennyiben családjukban felmerült a covid 19 gyanuja és a háziorvos a tünetek alapján elrendelte a
covid teszt elvégzését, vagy igazolt covid 19 megbetegedés fordult elő a családban és a gyermek közvetlen
kapcsolatban áll az érintett személlyel- addig ne hozzák gyermeküket óvodába, amíg a többi gyermekre vagy az
óvodában munkát végzőkre egészségügyi kockázatot jelent a gyermek óvodában való tartózkodása.
Köszönöm támogató együttműködésüket!
Vigyázzunk egymásra, tartsuk be közösen az egészségügyi rendelkezéseket-így támogatva gyermekeink és
munkavállalóink egészségének megőrzését!
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