
Bejelentés 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák igénybe vevői részére 

Kedves Szülők! 

A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet vonatkozásában a mai napon újabb 

intézkedéseket hozott Kiskunhalas Város Polgármestere: 

2020. március 16-tól visszavonásig elrendelem az összes önkormányzati fenntartású óvoda 

és bölcsőde működésének korlátozását! Kérem a szülőket, hogy csak akkor hozzák be a 

gyermeket az intézménybe, ha az Önök esetében az alábbi tényezők mindegyike egyszerre 

fennáll: 

- semmilyen módon nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet 

- mindkét szülő rendészeti, egészségügyi vagy szociális dolgozó és ezt az intézmény felé 

igazolni tudja 

- a gyermek egészséges 

- a gyermek családjából senki nem járt külföldön az elmúlt két hétben. 

Önkormányzati gyermekétkeztetés vonatkozásában az alábbi intézkedések lépnek életbe: 

- a bölcsődés gyermekek közül azok számára biztosítjuk az étkezést (napi négyszeri), akik 

napközben az intézményben tartózkodnak 

- azon óvodás gyermekek számára, akik napközben az intézményben tartózkodnak, biztosítjuk 

az étkezést (napi háromszori) 

- azon iskolás (általános és középiskola egyaránt) gyermekek számára, akik napközben az 

intézményben tartózkodnak, biztosítjuk az étkezést 

- azon hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás és iskolás (általános és 

középiskola egyaránt) gyermekek számára, akik napközben NEM tartózkodnak 

intézményben, egyszeri étkezést (ebéd) biztosítunk szerdától (március 18.).  

Igényüket telefonon (77/523-165) jelezhetik Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai 

csoportvezető számára hétfőn (március 16.) 9:00 és 15:00 között. 

Speciális étkezési igényeket sem intézményben, sem azon kívül határozatlan ideig nem tudunk 

biztosítani. 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák vezetősége a fent említett intézkedés pontos betartása 

érdekében a következőket kéri a kedves szülőktől: 

Az eddig szokásos módon, jelezzék a gyermek óvodapedagógusának, hogy gyermekük óvodai 

napközbeni ellátását igénylik –e, vagy gondoskodnak az otthoni felügyeletről.  

Jelzéseiket telefonon, az óvodák, óvodai csoportok Facebook oldalain, Messengeren, az 

óvodapedagógusoknak, vagy az óvoda vezetékes telefonján tehetik meg 2020.03.16. 7.00 

órától. 

Ady Endre Utcai Óvoda: 06-77-421-812 

Átlós Utcai Óvoda: 06-77-421-760 

Magyar Utcai Óvoda: 06-77-522-000 mellék: 2241 

Szilády Áron Utcai Óvoda: 06-77-422-951 

A személyes megjelenésre jelen helyzetben nincs szükség!!! 

Köszönjük együttműködésüket! 

                                                                 Kiskunhalasi Napsugár Óvodák vezetősége 


