
 

Tisztelt Szülők! 

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 11-én a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormány rendelettel a kormány 

Magyarországon kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzetre való 

tekintettel, a kormányrendelet felhatalmazása alapján Berhida Város 

Polgármestere a lakosság védelme érdekében intézkedett az óvodák 

bezárása iránt.  

 

Az 

a) egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi 

dolgozók, 

 b) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti 

hivatásos, szerződéses állományú katonák és a tényleges katonai 

szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák, 

c) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. 

törvény szerinti honvédelmi alkalmazottak, 

d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti 

hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási 

alkalmazottak, 

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 

szerint foglalkoztatottak, 

f) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti 

kormánytisztviselők, valamint a közalkalmazottak és 

kösztisztviselők gyermekei vonatkozásában igény szerint óvodai, 

bölcsődei ügyeletet biztosítunk 2020. május hónaptól.  

 

 

Kérjük, az ügyeleti rend kialakítása végett, hogy azok a szülők, 

akik a fent említett munkakörökben dolgoznak és igénylik az 

óvodai vagy bölcsődei ügyeletet elektronikus úton jelezzenek az 

óvodáknak a munkáltatói igazolás megküldésével együtt. 

 

Süni Óvoda: suniovoda@gmail.com 
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Hétszínvirág N.O.Óvoda :hetszin@invitel.hu 

 

 

Ha az óvoda megnyitására szükség lesz, szigorú járványügyi 

szabályok mellett működtetjük az intézményeket, melyek a 

következők: 

 

•  A szülő nem léphet be az intézménybe, a gyermeket a bejárati 

ajtóban adhatja át a pedagógusnak, és itt is veheti át 

hazamenetelkor. 

• Csak egészséges gyermeket veszünk át, orvosi igazolással! 

(Náthás, köhögős gyermeket nem fogadunk! ) 

•  A gyermekeket elszeparáltan kisebb csoportokban felügyeljük 

majd ( max.  5 fő) 

• A gyermekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk. 

• Naponta többször fertőtlenítjük az intézmény helyiségeit, tárgyi 

eszközeit. 

• Az óvodai, bölcsődei ügyeletet, az intézmény nyitva tartásával 

megegyező időszakban biztosítjuk a gyermekek számára. 

• Ha fertőzöttség jele bármely dolgozónál felmerül azonnal 

bezárjuk az intézményt és az ott lévő gyermekeket azonnali 

hatállyal haza kell küldeni! 

 

Köszönjük megértésüket és felelősségteljes támogatásukat! 
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