
 

Tisztelt Szülők! 

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda székhely épületében a járványhelyzet teljes időszakában óvodánk dolgozói ügyeletet 

láttak el.  

2020. május 18. napjától az ügyeleti rendszert fokozatosan  kibővítjük, a székhely épület kapacitását növelve, 

2020. május 25. napjától pedig a székhely épület mellett a Cseperedő Óvoda telephely is megnyit. 

Lurkó telephelyünkön május hónap végén és június első hetében tisztasági festés zajlik, az épület nyitása csak a 

festés és a takarítás befejezését követően kerülhet sorra.  

 

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a továbbiakban is ÜGYELETET biztosítunk azon szülők gyermekei számára, 

akik visszatérnek munkahelyükre, vagy olyan – nyomós ok miatt – kérik az ügyeleti ellátást, melynek 

következtében gyermekük otthoni felügyelete nem oldható meg. 

Csoportjainkban a hatályos rendelkezések értelmében 5 gyermek elhelyezésére van lehetőségünk.    

 

Az óvodai ügyeleti ellátást az alábbi módon vehetik igénybe: 

 

- Az ügyeleti igényt az info@delkelenfoldiovi.ujbuda.hu e-mail címen jelezzék, a tárgyban feltüntetve: 

ÜGYELET, gyermek neve, csoportja. Kérésükre visszajelzünk az ügyelet biztosításáról. 

- Az E-menzában az ebéd felkérése és lemondása a szülők feladata.  

- Arra feltétlenül szükséges ügyelni, hogy a hó végén a megrendelés nem automatikus, ezért erre különösen 

figyeljenek. 

Egyéni kívánságokat az óvónéni személyére vagy a csoportbeosztásra vonatkozóan figyelembe venni az ügyeleti 

időben nem tudunk.  

 

Az ügyeleti ellátás igénybevételének higiéniai és biztonsági feltételei és szabályai intézményünkben: 

 A szülők csak  maszkban jöhetnek csak az épületbe. 

 A bejáratnál fertőtlenítést végzünk. 

 A szülőnek nyilatkozatot szükséges kitölteni a helyszínen. 

 A gyermekeket hőmérőzzük a csoportba érkezés előtt. 

 Kérünk a gyermekek részére 1-1 napi váltó ruhát biztosítani. (pl. egy hétfőre, egy keddre, a hétfőit újra 

csak szerdán veszi fel, a keddit csak csütörtökön, stb.) 

 Amennyiben az óvodában alszik  délután a gyermek, a tiszta ágyneműt a dajka néninek átadni 

szíveskedjenek. Az ágyneműt minden pénteken hazaadjuk. 

 A gyerekeket visszaszokás után (1-2 nap), már a bejáratnál átvesszük, felnőtt kollégáink kísérik őket a 

csoportba. 

 Az elválás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy gyermekeiket készítsék fel erre a különleges helyzetre! 

 Kérjük Önöket, hogy érkezéskor és távozáskor a bejárat közelében tartózkodjanak, az épület többi 

helyiségét ne használják. 

 Amennyiben a gyermeknél egészségügyi problémát észlelünk, haladéktalanul értesítjük a szülőket. 

 

Ahhoz, hogy a folyamatos ügyeletet biztosítani tudjuk, óvnunk kell a felnőtt közösséget is, hogy legyen aki 

a feladatokat hosszú távon ellátja.  Dolgozóink között is vannak kisgyereket nevelők, illetve krónikus 

betegek, ezért korlátozott számban tudunk számítani rájuk. Ez jelentősen befolyásolja a szervezéssel járó 

feladatainkat.  

Nagyon fontos, hogy a vírusfertőzés megelőzése érdekében, az ügyeletben a továbbiakban is azon szülők 

gyermekeit fogadjuk, akik munkavégzés mellett gyermekük felügyeletét ellátni nem tudják. 

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 

 

Budapest, 2020. május 19.    

 

Halászné Bogdány Zsuzsanna 

intézményvezető 

mailto:info@delkelenfoldiovi.ujbuda.hu

