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ÓVODAI KÖZLEMÉNY 

Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. Rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről 

(II.) értelmében, a Tiszántúli Református Egyházkerület    tájékoztatásának eleget téve, a Fenntartó, a Nyírbátori 

Református Egyházközség, az intézmény  vezetőségével egyeztetve   

 

2020. március 16-tól - további intézkedésig - új óvodai működési rendet léptet életbe. 

 

A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda Óvodája nyitva tart, de csak azokat a gyermekeket fogdjuk, 

akiknek az otthoni felügyelete nem megoldható. Ezen esetben indokolt szülői igény esetén megszervezzük a gyermekek 

kis csoportban történő elhelyezését. 
 

Az alábbi szabályok betartása mellett vehető igénybe az óvodai nevelés: 

- Az intézménybe idegenek nem léphetnek be! 

- Az óvoda ajtaját a kifüggesztett rend szerint tartjuk zárva.  

- A gyermeket csak egy szülő kísérheti az óvoda épületének ajtajáig, ahol pedagógiai asszisztens veszi át 

a gyermeket és bekíséri a csoportszobába. Délutáni távozáskor szintén pedagógiai asszisztens kíséri a 

gyermeket az érkező családtaghoz. 

- A gyermekek érkezéskor a kihelyezett fertőtlenítőszerrel kezet mosnak. 

- Az óvodai ügyintézés elektronikus, illetve telefonos úton történik az alábbi elérhetőségeken: 

06-40-557-457-es vagy a 06-30-240-0174-es telefonszámon. 

 

A gyermekek óvodából történő távolmaradását a szülő írásbeli nyilatkozata alapján az óvodavezető engedélyezi,  
 

de a rendkívül helyzetre való tekintettel telefonon is jelezhetik ezen szándékukat 2020. március 16-án 800-ig, a  

06-30-240-0174-es telefonszámon az intézmény vezetőjének, az óvodapedagógusoknak,   illetve az óvodai 

csoportok facebook oldalán keresztül is.  

 

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben a gyermek valamelyik hozzátatrtozója fertőzött területen járt, 

(www.koronavirus.gov.hu) vagy onnan érkező személlyel került kapcsolatba, felelős magatartást tanusítva 

járjon el a kormányzati felhívásnak megfelelően! 

 

Kérem Önöket, hogy fokozottan figyeljünk és vigyázzunk egymásra, vegyük észre, ha valaki a környezetünkben 

segítségre szorul! 
 

Bízom megértő és segítő együttműködésükben! 

 

Tisztelettel: 
  

Takácsné Matlag Erzsébet 
óvodavezető  

http://www.koronavirus.gov.hu/

