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Tájékoztatás
Tisztelt Kislángi Szülők/Lakosok!
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket/Lakosokat, hogy Magyarország Kormánya
a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről
szóló 111/2021.(III.6.) korm. rendeletében az alábbiakról döntött:
1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban
elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen
kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő
kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni
felügyeletének megszervezéséről.
(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is
benyújthatja az intézmény vezetőjének.
2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány
harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet
és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása
többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel
arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket,
hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb
esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék
igénybe.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy a fentiekben
szabályozottaknak megfelelően Kisláng Község Önkormányzata a
17/2021.(III.5.) EMMI határozatban elrendelt rendkívüli szünet idejére - 2021.
március 8. napjától 2021. április 7. napjáig - a Kislángi Általános Művelődési
Központ Napközi Otthonos Óvodájában biztosítja a gyermekek napközbeni
felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).

Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára
biztosítja, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban
együtt: szülő) különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel miatt ezt
igényli.
Az ügyelet iránti igény elektronikus levélben (ovodakislang@datatrans.hu)
vagy telefonon (06/30-855-3429, 06/22-435-544), illetve az óvodai csoportok
részére létrehozott zárt facebook csoportokban az óvodapedagógusok részére
megküldött értesítés útján 2021. március 7. napján (vasárnap) 12.00 óráig
benyújtható.
Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon
6.30 és 16.30 óra között biztosítjuk.
Nem fogadjuk az ügyeleti rendszerben azon gyermekeket, akiknek valamelyik
szülője GYES-en, GYED-en, szülési szabadságon van, illetve főállású anya.
A fentieken túl nem fogadjuk az ügyeletben, az intézményben azokat a
gyermekeket sem, akiknél orrfolyás, köhögés, felső légúti betegség és/vagy
megfázás tünetei észlelhetők. Az Intézményvezetőnek joga van hazaküldeni azt a
gyermeket, akinél bármilyen betegség tüneteit észlelnek.
A gyermekek fogadása és hazaengedése un: „zsiliprendszerrel” történik,
annak érdekében, hogy a szülők ne lépjenek az intézményépületbe. Reggeli
érkezéskor a dajka néni az Óvoda bejárati ajtajában átveszi a gyermeket és
bekíséri a csoportba. Délután hazamenetelkor pedig a dajka néni kikíséri
gyermeket a szülőhöz.
A fenti döntések további intézkedés bevezetéséig érvényesek!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a koronavírussal és a
veszélyhelyzetben alkalmazott jogrenddel kapcsolatban csak a hivatalos
(www.koronavirus.gov.hu) tájékoztatási felületeket vegyék igénybe!
Kisláng települést érintő intézkedéseket Kisláng község honlapján
(www.kislang.hu), továbbá az önkormányzat facebook oldalán teszem közzé.
Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását.
Kisláng, 2021. március 6.
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