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TÁJÉKOZTATÓ A BIZTONSÁGI ÜGYELETRŐL

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt vészhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
45/2020.(III.14.) Korm. rendelet 2§-a értelmében a Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata a 78/2020.(IV.6.) számú polgármesteri
határozattal visszavonásig a bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben rendkívüli
szünetet, zárva tartást rendelt el.
A bölcsődék, óvodák biztonsági ügyeletének megszervezésére vonatkozó további szabályok
2020.05.01. napjától:
2020.04.30. napjával hatályba lép a vészhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével
kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020.(IV.27) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet),
mely a bölcsődei, óvodai ügyeletre vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
1. Az ügyeletet azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell
biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt:
szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.
2. Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5
gyermek felügyelete biztosítható.
3. Az ügyeletért térítési díj nem kérhető.
4. A gyermekétkeztetés az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint történik.
Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény – bölcsődék, óvodák – továbbra is
zárva tart. Ezen időszak alatt kizárólag napközbeni gyermekfelügyeletet biztosítunk azok
számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük otthoni
felügyeletét, ellátását.
Elsősorban azoknak a gyermekeknek az ellátását biztosítjuk, akik esetében mindkét szülő
dolgozik és a munkahelyük egyik szülő számára sem támogatja a Home Office munkavégzést,
ezért a gyermek napközbeni felügyelete nem megoldott.
Az ügyeleti ellátásra való szolgáltatási jogosultság a vészhelyzet alatt benyújtott szülői
kérelmek alapján kerül megszervezésre, amiben a szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke
nem szenved fertőző betegségben.

A fentiek alapján a gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:








Az ügyeleti ellátás és a gyermek felügyeletének megszervezéséhez szülői nyilatkozat
benyújtása szükséges, melyben a szülő/ gondviselő jelzi, hogy az egészségügyi
vészhelyzet időszakában igényli gyermeke részére az intézményi ellátás biztosítását.
Tekintettel arra, hogy a GYES/ GYED (kivéve, aki munkába jár) ellátást igénybe vevő
szülők otthonukban tartózkodnak intézményi ellátást nem igénylő gyermekeikkel,
bölcsődés/ óvodás korú gyermekeik felügyeletét is meg tudják oldani ebben az
időszakban, az egészségügyi vészhelyzetben bölcsődébe/ óvodába átmenetileg nem
vihetik gyermekeiket.
Az intézményünk nem fogadja azokat a gyermekeket, akik, vagy akiknek szülei, vagy
velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön
tartózkodott.
A lázas/ beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban beteg személy él, nem jelenhet
meg az óvodában; amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény
dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkednek és az
intézmény fertőtlenítéséről gondoskodnak.

Az ügyelet biztosításának, a nyilatkozatok elbírálásának szempontjai:


A szülő/gondviselő egészségügyi veszélyhelyzet elhárítását támogató munkakörben
dolgozik és a családban nincs más, aki a gyermek napközbeni felügyeletét
biztosítaná.



Azon szülők gyermekei, ahol mindkét szülő munkavállalása, csak a munkáltató
által megjelölt helyszínen biztosított, a munkáltató egyik szülő esetében sem
támogatja a Home Office munkavégzés biztosítását.

Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot az iroda@nyitnikekovoda18.hu e- mail címre vagy
személyesen az intézményi postaládába való bedobással juttassa el a részünkre 2020.
április 30. 10.00 óráig.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy csak különösen indokolt esetben
biztosítjuk a gyermekek részére a biztonsági ügyeleti ellátást!

Budapest,2020.04.28.
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