Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet alapján a XVIII. kerületi Önkormányzat 2020.május 1-től
(munkanapokon) megszervezi a napközbeni ügyelet biztosítását a kerületi óvodákban, azok számára, akik semmilyen
formában nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét, ellátását.
Az intézmények továbbra is zárva tartanak, csak biztonsági gyermekfelügyeletet látnak el. A biztonsági
gyermekfelügyelet keretében elsősorban azoknak a gyermekeknek az ellátását biztosítja a fenntartó, akik esetében
mindkét szülő dolgozik és a munkahelyük egyik szülő számára sem támogatja a Home Office munkavégzést, ezért a
gyermek napközbeni felügyelete nem megoldott.
Nem vehetik igénybe az ügyeletet:
-

A tartósan otthon lévő (pl. GYES/GYED-en) szülők, valamint az iskolás gyermekek otthoni felügyeletét biztosító
szülők;
azok a gyermekek, akik, vagy akiknek szülei vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két
hétben külföldön tartózkodott;
lázas/beteg gyermekek, vagy akivel közös háztartásban beteg személy él, (amennyiben mégis igénybe veszik,
az intézmény dolgozói a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkednek).

Az ügyeleti ellátásra való szolgáltatási jogosultság a veszélyhelyzet alatt benyújtott szülői kérelmek alapján kerül
megszervezésre.
Rászorultság esetén a mellékelt szülői nyilatkozatot aláírva az óvoda postaládájába,
vagy befotózva/szkennelve az óvoda bp18@pitypangovoda.hu e-mail címére eljuttatni szíveskedjenek legkésőbb

április 30. csütörtök 10.00 óráig!
A kérelmek elbírálásának szempontjai:
1. a szülő/gondviselő egészségügyi veszélyhelyzet elhárítását támogató munkakörben dolgozik és a családban
nincs más, aki a gyermek napközbeni felügyeletét biztosítaná;
2. mindkét szülő munkavállalása csak a munkáltató által megjelölt helyszínen biztosított.
A biztonsági ügyelet a gyermekek saját intézményében, maximum 5 fős csoportokban kerül megszervezésre a szülői
kérelmek, illetve a jogosultság elbírálása alapján.
A biztonsági ügyelet az egészségügyi veszélyhelyzetben szükséges egészségvédelmi intézkedések megtartása mellett
valósul meg. Az ügyeletet igénybe vevők kötelesek betartani az intézmény vészhelyzetre vonatkozó
egészségvédelmi előírásait, melyekről az érintettek részletes tájékoztatást kapnak.
Felhívom figyelmüket, hogy a biztonsági ügyelet folyamán a legszigorúbb intézkedések betartatása mellett sem tudjuk
biztosítani, hogy az egy csoportba járó gyermekek (max. 5) ne érintkezzenek egymással!
Kérem Önöket, hogy amennyiben jelen tájékoztató levelet megkapták minden esetben jelezzenek vissza az ezt közzé
tevő pedagógusnak azon a kommunikációs felületen/fórumon, ahol a tájékoztatást megkapták a következő szöveggel:
„A biztonsági ügyelet biztosításáról szóló tájékoztatást megkaptam.”
Hangsúlyozottan felhívom figyelmüket, hogy csak különösen indokolt esetben biztosítjuk gyermekeik részére a
biztonsági ügyelet ellátását!
Védjük gyermekeinket és egymást, előzzük meg a koronavírus terjedését!

Budapest, 2020.04.28.
Lehoczky Judit
Intézményvezető

