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TISZTELT SZÜLŐK!
Dunaszeg Község Önkormányzata képviseletében, mint a Dunaszegi Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) fenntartója tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. április
30. napján lép hatályba a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével
kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet, amelynek értelmében,
az Óvodában és a Bölcsődében az elrendelt rendkívüli szünet időtartama alatt a gyermekek
napközbeni felügyeletét ügyeleti rendben meg kell szervezni erre irányuló szülői igény esetén.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket arról, hogy az Óvodában és a Bölcsődében az I/1265-1/2020.
iktatószámú polgármesteri határozat kiadása útján 2020. március 19. napjától határozatlan
időre rendkívüli szünet elrendelésére került sor. A rendkívüli szünet megszűntetését az
Önkormányzatunk vezetése a jelenleg is fennálló járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem
látja indokoltnak, sőt a közegészségügyi kockázatok ismeretében továbbra is az a Tisztelt
Szülők felé megfogalmazott kérésünk, hogy aki a gyermeke napközbeni felügyeletét
otthoni környezetben meg tudja szervezni, az a szülő ne vegye igénybe az óvodai és
bölcsődei ügyelet keretében megszervezett gyermekfelügyeletet.
Az ügyelet igénybevételének feltétele, hogy a szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy
gyermeke nem szenved fertőző betegségben. Az írásbeli nyilatkozatot az
ovoda@dunaszeg.hu e-mail címre küldött üzenet útján kell megtenni legkésőbb az ügyeleti
szolgáltatás igénybevételét megelőző napon 09:00 óráig. Az írásbeli nyilatkozat megtételét 5
naponként meg kell ismételni.
Különösen fontos felhívni a figyelmet a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésére, amely szerint a
fertőző betegségben szenvedő gyermekek az Óvodában és a Bölcsődében biztosított
ügyeletet nem vehetik igénybe. E rendelkezéshez kapcsolódóan tájékoztatom Önöket, hogy
az ügyelet ideje alatt az Óvodában és a Bölcsődében minden reggel az érkező gyermekeknél
lázmérést végzünk, amely egy olyan digitális lázmérő használatával valósul meg, amely 10 cm
távolságból azonnali eredmény kimutatásával jelezi, hogy a gyermek lázas-e vagy sem. Láz
vagy hőemelkedés igazolása esetén az Óvoda és a Bölcsőde a gyermeket nem fogadja.
Az ügyelet ideje alatt a napközbeni ellátást igénybe vevő gyermekek részére az intézményi
gyermekétkeztetést a megszokott módon biztosítja Önkormányzatunk, amely azt jelenti, hogy
azon gyermekek, akik az étkezést eddig ingyenesen vették igénybe, ők az ügyelet alatt is
ingyenesen étkeznek, míg azon gyermekek, akik az étkezésért térítési díjat fizettek, ők az
ügyelet ideje alatt is térítési díj megfizetése mellett vehetik igénybe az étkeztetést. Az étkezés
igénybevételéről, illetve annak lemondásáról az étkezéssel érintett napot megelőző napon
legkésőbb 9 óráig e-mail üzenet küldése útján (ovoda@dunaszeg.hu) vagy telefonon (06-20578-3347) szükséges tájékoztatni az Óvodát.
A fentiek alapján tehát azon szülőknek, akik az ügyeletet 2020. május 4. napjától (hétfő)
igénybe kívánják venni, szükséges, hogy legkésőbb 2020. április 30-án (csütörtök) 16:00 óráig
jelezzék ezt az Óvoda és a Bölcsőde felé a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Az ügyelet igénybevételével kapcsolatban szükséges felhívni a figyelmet a Korm. rendelet 1.
§ (4) bekezdésére, amely szerint az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni,
csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori
csoportokban is megszervezhető.
A fentieket összefoglalva Önkormányzatunk hangsúlyos kérése a Tisztelt Szülők felé,
hogy csak azok vegyék igénybe az óvodai és bölcsődei ügyeleti ellátást, akik
munkavégzésük okán a gyermekük napközbeni otthoni felügyeletét nem tudják
megszervezni.
Az ügyeleti rendben bekövetkező további változásokról Önkormányzatunk folyamatosan
tájékoztatni fogja Önöket.
Kérem a fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és az annak megfelelő együttműködés
tanúsítását az Önök részéről.
Dunaszeg, 2020. április 29.
Babos Attila sk.
polgármester

