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ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODA ÉS 

BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI RENDJE A RENDKÍVÜLI 

SZÜNET IDEJE ALATT 

Tisztelt Szülők! 

A koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány 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.) szóló 

45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában döntött arról, hogy a polgármester a 

bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet 

rendelhet el. 

Ezek alapján Sajóvámos Község Önkormányzata által fenntartott bölcsődében és 

óvodában 

2020.03.23. napjától visszavonásig rendkívüli szünetet rendeltünk el. 

A bölcsődei és óvodai felvétel, illetve beszoktatás ezen időszak alatt felfüggesztésre 

kerül. 

Egyéni, indokolt esetekben lehetőség van gyermekfelügyeletet igénybe venni, ezen 

igényüket 2020. április 9. délután 15 óráig jelezzék Lipéczné Iván Katalin 

óvodavezető és megbízott bölcsőde vezető felé telefonon: 46/397-188, vagy a 

vamosiovi@gmail.com email címen: 

bölcsődés korú gyermek esetében: 

Sajóvámosi Szivárvány Bölcsőde 

cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4. 

 

óvodás korú gyermek esetében: 

Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda és Konyha 

cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4. 

 

mailto:vamosiovi@gmail.com


Kérjük, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe az ügyelet lehetőségét, hiszen a 

vírus terjedésének megakadályozása a személyes érintkezések minimalizálásával 

hatékony. 

Az ügyeletet kizárólag azon szülők gyermekeinek biztosítjuk, akik az egészségügyi, 

és élelmezési ellátásban, az élelmiszer kereskedelemben vagy a járvány megelőzésében 

és a védekezéssel összefüggő területeken (pl. rendőrség, honvédség, 

katasztrófavédelem, kormányzati alkalmazott) teljesítenek feladatot, akiknek 

munkáltatója nem járul hozzá a távmunkában történő munkavégzéshez, és ennek 

tényét a munkáltató írásban igazolja, továbbá abban az esetben ha a szülő a 

munkavégzéséből adódóan a gyermek napközbeni ellátását megoldani nem tudja.    

A felügyeleti ellátásban részesülők körét a szülői/gondviselői nyilatkozatok alapján 

az intézményvezető bírálja el.  

Nem fogadjuk az ügyeleti rendszerben azon gyermekeket, akiknek valamelyik szülője 

részmunkaidőben dolgozik, vagy valamelyik szülője GYES-en, GYED-en, szülési 

szabadságon van, illetve főállású anya, továbbá azon gyermekeket, akik jelenleg 

félnapos intézményi ellátásban részesülnek. 

Nem fogadhatják az ügyeletben az intézmények azokat a gyermekeket, akiknél 

orrfolyás, köhögés, felső légúti betegség és/vagy megfázás tünetei észlelhetők, továbbá 

azon gyermekeket, akik az igénylést megelőző két hétben külföldön tartózkodtak, vagy 

velük ilyen személy érintkezett.  

Kérjük a szülőket, hogy az intézménybe csak teljesen egészséges gyermeket hozzanak. 

A felügyeleti ellátás 2020. április 14-től lesz biztosított, 7.00-16.00 óra között. 

Tekintettel arra, hogy nem tudjuk kiszámítani a járvány terjedését, arra kérjük a tisztelt 

szülőket, hogy lehetőség szerint tartsák otthon gyermekeiket. 

 

Váradi Lajos  

Sajóvámos Község Önkormányzat polgármestere 

 

 


