
Tisztelt Szülők, kedves Családok!

Az elmúlt hetekben mindannyian fokozott figyelemmel követjük a napi híradásokat az új típusú koronavírus
terjedésével kapcsolatban. Az óvodát érintő hivatalos állásfoglalásokról rendszeresen tájékoztattuk Önöket.
Az  iskolák  bezárását  elrendelő  pénteki  miniszterelnöki  bejelentés  fordulópontot  hozott.  Ettől  kezdve
felgyorsultak az események, különböző tárgyalásokat folytattunk az óvodánk felelősségteljes működtetésével
kapcsolatban.
Az elmúlt éjszaka (03.14.) megjelent az óvodák munkarendjét érintő 45/2020. (III. 14.) sz.  kormányrendelet.
Ebben a rendeletben a kormány a települések polgármestereit felhatalmazta, hogy ők döntsenek a területükön
működő  óvodák  rendkívüli  nyitvatartásáról.  Mindkét  (Zsámbék,  Tök)  település  polgármestere  a  döntés
meghozatalában figyelembe vette az óvoda vezetőségének és fenntartójának javaslatait. Ma délután meghozták
döntéseiket, nyilvánosságra hozták és a rendelkezések szigorú betartására köteleztek minket.
A polgármesteri  utasítás  megismerése  után  néhány  órán  belül  összeült  az  óvodánkat  fenntartó  Zsámbéki
Református Egyházközség presbitériuma és határozatban utasította az óvoda vezetőségét, hogy a gyakorlati
lépésekben a polgármesteri határozatok szerint járjon el és a szülőket erről tájékoztassa. (Jelenlegi levelünk.)
Mellékletben olvashatják a határozatokat, a bennünket érintő rendelkezései a következők:

„Tök Község Polgármestere a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a    Kormány 45/2020. (III. 14.)  
Korm. rendeletében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezem a településen működő
Waldorf Óvoda, illetve Csillagvilág Református Óvoda tekintetében.

 A Csillagvilág Református Óvoda a szünet ideje alatt ügyeleti rendszert biztosít azon gyermekek számára, 
akik megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek;
- nincs egy háztartásban élő iskoláskorú, vagy bölcsődés korú testvére és
- mindkét szülője/gondviselője munkavégzés miatt, vagy egészségi állapota miatt otthonától a rendkívüli 
ügyeleti nyitva tartás időtartama alatt távol van és igazolja ezt a körülményt írásbeli nyilatkozattal az 
intézményvezető felé és
– írásban nyilatkozik, hogy gyermeke egészséges, és tudomásul veszi  hogy az intézményvezető felülbírálhatja
azt, betegség tüneteinek észlelése esetén.
Az Intézmények nem fogadhatják az ügyeleti  rendszerben azon gyermekeket,  akiknek valamelyik szülője
GYES-en,  GYED-en,  szülési  szabadságon  van,  illetve  főállású  anya,  és  jelenleg  nem  folytat  kereső
tevékenységet.”

Gyermekeik, családjaik és munkatársaink védelmében kérjük Önöket, hogy kövessék a határozatban előírtakat.
Azokat a gyermekeket fogadjuk, akik megfelelnek a fenti kritériumoknak és szüleik erről írásban nyilatkoznak.

Óvodánk holnap reggel kinyit,  ügyeleti  rend szerint  működik.  Ez azt jelenti,  hogy a csoportfoglalkozások,
fejlesztések,  szakkörök,  külsős  foglalkozások  szünetelnek.  A lecsökkent  gyermeklétszámnak  megfelelően
összevont csoportban dolgozunk és kollégáink munkarendje megváltozik.  A múlt  héten bevezetett  higiéniai
szabályokat kibővítjük, azokat szigorúan betartjuk és betartatjuk!

Számunkra  a  gyermekek,  családtagjaik,  munkatársaink és  azok családtagjainak egészsége  a  legfőbb
szempont! Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket.

Vigyázzunk Egymásra!

Áldást, békességet!

Zsámbék, 2020. 03. 15.
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