Kedves Szülők!

A jelenlegi koronavírus járványügyi helyzettel kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom
Önöket:

Intézményünk 2020.03.18-tól zárva tart!
Az Újpesti Koronavírus- járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs a betegség
megelőzése és a járvány terjedése miatt a következő javaslatot teszi az intézményi dolgozók,
és az intézményt látogató gyermekek érdekében, amelyet kérünk betartani.
-Amennyiben a szülő/k a gyermekkel, vagy nélküle külföldre utaztak, illetve külföldről
hazatértek, vagy érintkeztek a veszélyeztetett országokból érkező állampolgárokkal, ezt
kötelesek bejelenteni az intézményvezetőknek, és betartani a 40/2020 ( III.11.) Korm. rendelet
3.§(3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a Kormány az állampolgárok együttműködését
kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.
-A veszélyhelyzet kihirdetése után, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében a
külföldről történő hazatérés után mind a gyermek, mind a felnőtt 14 napig otthoni
karanténban maradjanak.
-A 15. napon orvosi igazolással látogathatja a gyermek az ügyeletet biztosító intézményt, a
szülő pedig a munkahelyét.
Mindannyiunk érdeke, hogy megelőzzük a betegség kialakulását, a járvány elterjedését, és
felelősek vagyunk családtagjaink, és a körülöttünk élő veszélyeztetett korosztályban lévő
emberek egészségéért, életéért.
A járványra való tekintettel, amennyiben a szülő úgy dönt, hogy egészségügyi vagy egyéb
okból tart a vírustól, és nem szeretné az óvodai közösségbe vinni a gyermekét, és a gyermek
felügyeletét meg tudja oldani, abban az esetben lehetőséget biztosítunk a szülőknek arra, hogy
önkéntesen otthon tartsa gyermekét, és a törvény által megengedett hiányzáson felüli napokat
igazolja. Ezzel kapcsolatban minden esetben az intézményvezetővel kell egyeztetni.

Déri Tibor Polgármester tájékoztatása
/ 2020.03.16-n, 12 óra körül/:
ÓVODÁK, BÖLCSŐDÉK
Fél órával ezelőtt ért véget az óvodavezetőkkel történt egyeztetés, erről is szeretnék
tájékoztatást adni
Először is szeretném megköszönni minden óvodavezetőnek, óvodapedagógusnak, hogy már a
hétvégén felmérték az igényeket. Köszönöm, hogy az adott helyzethez konstruktívan álltak.
Az egyeztetésen az a döntés született, hogy az alábbi öt óvoda fog ellátni ügyeletet szerdától
az előttünk álló időszakban.
-Bőrfestő Óvoda
-Virág Óvoda
-JMK Óvoda
-Aranyalma Óvoda
-Csányi Óvoda
‼!Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon szülők számára ajánlhatjuk fel ennek a lehetőségét,
akiknek a munkája nélkülözhetetlen, a járvánnyal kapcsolatos feladatok valamint az
egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához, továbbá azon egyedülálló szülők
számára, akik egyedül nevelik gyermeküket és a munkahelye sem biztosítja számára a
távolmaradást.!!!
Hangsúlyozzuk továbbá, hogy kiscsoportos felügyelet (maximum 10 fő) esetében is
magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.
Szerdától – az óvodavezetők kérésének megfelelően – a szülők az ügyeletbe a gyermeket a
bejárati ajtóig vihetik, ahol az óvoda dolgozói átveszik a gyermeket és gondoskodnak
róluk.
Az egyeztetésen az együttműködő óvodák esetében azt kértük, oldják meg, a gyermekekre ne
nyugdíjas, ne krónikus betegségben szenvedő munkavállalók vigyázzanak, hanem
csoportosítsák át a munkaerőt másik óvodákból. Ennek a koordinációja az intézmények
feladata.
A jelenlegi helyzetben továbbra is azt tanácsoljuk, aki teheti, maradjon otthon!
Most legfontosabb, hogy mi újpestiek összefogjunk, vigyázzunk egymásra!
Déri Tibor

Előre láthatólag a következő történések várhatóak:
-

Újpesten az óvodák zárva tartása az iskolai zárlattal megegyezően történik. Az óvodák
várhatóan az iskolákkal egy időben fognak majd kinyitni.

-

Az Ambrus Óvoda - Vörösmarty Tagóvodába járó gyermekeknek 2020. 03. 18-tól
szerdától kizárólag azok számára tudjuk az óvodai ellátást biztosítani, akiknek a
szülei munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint
egyéb közfeladatok és közellátás biztosításához továbbá azon egyedülálló szülők
számára, akik egyedül nevelik gyermeküket és a munkahelye sem biztosítja
számára a távolmaradást.!!!

-

Az ügyelet az Aranyalma Óvoda látja el.
Elérhetősége: 1047 Budapest, Fóti út 54., telefon: 06/1-233-1239)

-

Munkáltatói igazolást szíveskedjenek leadni!

A gyermekeket csökkentett létszámú csoportokban fogadják a kollégák. A szülők az óvoda
bejáratánál adják át a gyerekeket az ügyeletes kollégának, az intézmény területére ne
lépjenek, a járványveszély minimalizálása okán. Azok a gyerekek, akik ügyeletre érkeznek,
kis hátizsákban hozzák magukkal a váltóruhát, a legszükségesebb személyes tárgyakat.
-

Az Önkormányzat, azoknak a családoknak, akik otthon maradnak gyermekeikkel, és
emiatt jogvitába kerülnek munkáltatójukkal, jogsegély szolgálatot biztosít. A
jogsegely@ujpest.hu címen.

-

Az Ambrus Óvodában minden héten szerdán 8-12 óráig irodai ügyeletet
biztosítunk. Ezt megelőzően a kollégák megkeresik Önöket a belső csoportos
internetes felületen ill. egyes esetekben felhívják Önöket az ügyeleti igényekkel
kapcsolatban. Kérem pontosan adják meg a lemondandó időszakot!
Ekkor tudjuk fogadni telefonjaikat a 061/370-9034 telefonszámon, valamint e-mailjeiket a ambrusovi@ambrusovi.hu címen. E-mail ill. telefonos jelzés alapján az
étkezéseket lemondtuk, lemondjuk.

A meghirdetett nyílt napok elmaradnak. A gyermekek előjegyzése is online
fog megtörténni.

Kérem segítségüket és megértésüket, vigyázzanak
magukra és egymásra!

