
TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ÓVODÁBA, BÖLCSŐDÉBE JÁRÓ GYERMEKEK SZÜLEI RÉSZÉRE 

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a 

foglalkoztatottak és a gyermekek testhőmérsékletének mérése érkezéskor. 

A döntés értelmében a foglalkoztatott és a gyermek csak akkor mehet az 

intézménybe, amennyiben az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az 

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). 

Az intézmény területére: 

a) az ott foglalkoztatott személyen, 

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

d) a gyermeken és az őt kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be 

Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát testhőmérséklet 

ellenőrzésnek alávetni, a kihelyezett kézfertőtlenítőt használni. 

 

Fontos! 

• Az intézmény területén a legkevesebb időt tartózkodjanak a szülők. 

• Esetleges sorban állás közben ügyeljenek a megfelelő (1,5m) távolság betartására. 

• Az óvodás gyermeket kizárólag egy kísérő hozhatja, illetve viheti haza! 

• Kizárólag egészséges gyermek látogathatja az óvodát! 

• Az általunk hazaküldött, az otthon megbetegedett, illetve a karanténból visszatérő   

gyermeket kizárólag orvosi igazolással, vagy határozattal tudjuk visszafogadni az 

óvodába. 

• Az óvodában tartózkodó gyermek (belázasodás gyanújával) napközbeni testhőmérséklet 

mérése eléri, vagy meghaladja a fentiekben megjelölt értéket, a többi gyermektől el kell 

különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

• A mérési pontokat a két óvoda és a bölcsőde esetében is a gyermekbejáratnál alakítottuk 

ki 

• A testhőmérséklet-mérést pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő munkatársak 

egyaránt végezhetik.  

• A gyermekek hazaadása a lőrinci óvodában a bejárati kapunál történik a szülők által 

választott időpontokban. A selypi óvodában és bölcsődében a gyermek bejáratnál. 

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről. 

A bölcsődék és az óvodák a megszokott rend szerint nyitva tartanak. 

Köszönjük a felelősségteljes magatartás betartását magunk és mások egészségének 

védelme érdekében! 

 

Lőrinci, 2020. november 11.                                          Tisztelettel: Lőrincz Csabáné  

                                                                                                  intézményvezető 


