Tisztelt Lakosság, tisztelt Szülők!
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány új munkarend bevezetéséről döntött a köznevelési
és szakképzési intézményekben. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen
kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Az új munkarendben a tanulók részére tilos
az intézmények oktatási célú látogatása.
Egyeztetve az érintett vezetőkkel és folyamatosan figyelemmel kísérve az események alakulását
az alábbi tájékoztatást teszem:
2020. március 16-n hétfőtől más intézkedés bevezetéséig óvodánk nyitva tart! Tekintettel, hogy
a szülőknek gondot okozhat óvodás korú gyermekeik hétköznapi elhelyezése.
Ettől függetlenül egészségünk megóvása érdekében kérjük a szülőket, ahol ez megoldható
tartsák otthon óvodás korú gyermekeiket! A járvány terjedésének minél kisebb teret adva az
óvodában kis létszámú csoportok megszervezése lenne célszerű! Ezért tanácsoljuk a szülőknek,
hogy a fertőzés veszély csökkentésének érdekében és a koronavírus járvány terjedésének
lehetőségét minimalizálva csak azon gyermekeket hozzák óvodába, akiknek otthoni
felügyelete nem megoldható! Az otthon maradt óvodás gyermekek igazoltan lesznek távol az
intézménytől.
Kérünk mindenkit, hogy gyermeke felügyeletét ne idős nagyszülőre, beteg, legyengült szervezetű
vagy szívbeteg személyre bízza, hiszen a koronavírus rájuk a legveszélyesebb!
Amíg más felsőbb utasítás vagy döntés nem születik az Önkormányzat konyhája folyamatosan
üzemel. Az óvodai, iskolai, szociális és egyéb étkeztetés biztosítva lesz. Az otthonukban lévő
gyermekeknek lehetőséget biztosítunk éthordóban történő étel kiszolgálásra. Az étkező nyitva áll,
bár nem javasolt az ebédlő tömeges használata!
Kérjük a tisztelt szülőket a lehetőségekhez képest a lehető leggyorsabb módon jelezzék az
intézmény vezetők vagy a konyha felé gyermekeik étkezésének igényét!
A koronavírus járvány terjedése miatt az események folyamatosan változnak, ezért bármikor
előfordulhat más intézkedés bevezetése. Ezért aki teheti kérjük kísérje figyelemmel Galambok
Község Önkormányzatának facebook oldalát! A facebook oldalunkon közzétett információkat
kérjük osszák meg saját oldalaikon és szóban is mondják el azoknak, akiknek nincs lehetősége az
oldalt követni vagy a felhívás elkerülte figyelmüket!
Hiteles információkat szerezhetnek a koronavírussal kapcsolatban a

http://www.galambok.hu/koronavirus.html
(galambok.hu weboldal, közérdekű adatok fül, koronavírus alcím)
https://koronavirus.gov.hu/ internetes oldalakon

Ami nagyon fontos, gyakran mossunk kezet!
A magunk és szeretteink biztonsága érdekében kérem együttműködésüket!
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