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Rendkívüli eljárásrend 2021-2022 nevelési év 

 

 

Kedves Szülők! 

Az eljárásrend megalkotásánál figyelembe vettem az összes érvényben lévő rendeletet, az 

előző évek tapasztalatait és a friss hivatalos állásfoglalásokat. 

 

 

Belépés: 

- Az óvoda területére kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személyek 

léphetnek be. 

- Az óvoda épületén belül mindenkitől kérem, hogy szabályos módon viseljenek 

maszkot, tehát orrot és szájat is takaró módon. Kérem, hogy maszkot viseljenek, 

és ne sálat, kendőt, egyéb alternatív megoldásokat. Ez alól kivétel csak az óvodás 

korú, vagy annál fiatalabb gyermekek. Az iskolásoknak is kell hordania 

maszkot az óvoda épületén belül! 

- Belépéskor kérem, hogy gyermekek és a felnőttek is kezeiket fertőtlenítsék le. Az 

ajtónál több ponton is biztosítunk ilyen szereket. (Ez alól csak azok a még 

babakocsiban vagy hordozóban lévő gyermekek kaphatnak felmentést, akik az 

óvodában tartózkodásuk alatt szigorúan maradnak a szüleik mellett és semmilyen 

óvodai dolgot nem fogdosnak össze.) 

- Amennyiben nem a szülő jön a gyermekért, hanem nagyszülő, barát, bébiszitter, 

kérem, hogy a legfrissebb szabályokról szíveskedjenek tájékoztatni őket.  

- Az óvoda-iskola közötti átjárót változatlanul csak iskolaközpontunk dolgozói 

használhatják. 

- A fent említett szabályokat mind a reggeli érkezésnél, mind a déli/délutáni 

távozásnál kérem betartani. 
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- Kérjük, hogy olyan gyermekek (vagy hozzátartozóik) ne jöjjenek óvodába 

(tünetmentesen sem), ahol az egy háztartáson belül lakó bármely 

családtagnál felmerül a korona vírus gyanúja. 

- December 1-jétől az óvodás korú gyermeket max. 1 fő nagykorú személy 

(lehetőleg védettségi igazolvánnyal rendelkező) kísérheti be az óvodába 

csoportszoba ajtóig.1 Természetesen kistestvér bejöhet. Iskolás testvér 

maximum a belső üvegajtóig, de szigorúan ők is helyesen viselt maszkban. 

Kérem, hogy a lehető leggyorsabban intézzék el az öltözést, elválást. 

Délutáni különórák vége előtt kérem, hogy ne jöjjenek az épületbe és ne itt 

várakozzanak 15-20 perceket. 

 

Hiányzások: 

- Kérjük, hogy a gyermekek bármilyen okból való hiányzását legkésőbb 9 óráig 

jelezzék írásban az alábbi e-mail címen: ovodavezeto@janospal.hu Itt az 

ebédlemondásokat sajnos nem tudom kezelni, azt a szokásos, honlapon 

feltüntetett módokon tudják megtenni. 

- Kérjük, hogy fél beteg, beteg, begyógyszerezett, lábadozó gyermeket ne hozzanak 

óvodába orvosi igazolással se! 

- A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanúja 

felmerül, vagy igazolt fertőzése van.  

 

 

Az eljárásrend visszavonásig érvényes, a változásokról írásban fogom tájékoztatni 

a szülőket. Házirendünk részét képezi, tehát a betartása mindenki számára 

kötelező. 

 

 

                                                           
1
 29/2021. (XI. 19.) EMMI határozat a járványügyi időszak köznevelési intézkedéseiről 

mailto:ovodavezeto@janospal.hu
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Együttműködésüket kérve, és megköszönve: 

 

 

Budapest, 2021. október 31. 

 

1. módosítás: 

Budapest, 2021. november 22. 

 

2. módosítás: 

Budapest, 2021. november 26. 

 

 

       Zsin Orsolya 
       óvodavezető 


