
Gondolatok a gyermekfelügyeletről 

 

A járvány közöttünk jár, és egyre terjed. Nem olyan, mint egy egyszerű influenza, alattomosan 

és kiszámíthatatlanul támad. Nem lehet tudni mikor és hol csap le ránk, emberekre. 

Mára mindenkinek van olyan rokona, ismerőse, aki így vagy úgy átvészelte, vagy áldozatává 

vált ennek szörnyű vírusnak.  

Sok család megtapasztalhatta a láthatatlan szörnyeteg nyomását, pusztító, félelmetes voltát, azt, 

hogy az újra fertőződéstől gyakran az sem véd meg, ha valaki átesett már a betegségen. Nem 

lehet tudni biztosan még azt sem, hogy aki tüneteket sem mutat, valójában fertőzött-e, 

továbbadja-e a kórt.  

A kisgyermekeket nem tesztelik, és az egyszerű kis lázas állapotokról nem derül ki 

megbízhatóan, hogy nem Covid vírusfertőzöttség volt. 

Az országban nem véletlenül zárták be az óvodákat, iskolákat! 

Ezzel is igyekeznek megakadályozni a gyors terjedést. Eddig ezek a közintézmények teljes 

kapacitással üzemeltek, és annak ellenére, hogy igyekeztünk a csoportos rendezvényektől 

tartózkodni, a csoportszobákban, zárt térben 20-25 gyermek tartózkodott egyszerre, a 

távolságtartás lehetetlen volt! 

A családok most nehéz helyzetbe kerültek. Négy hét. Nagyon sok idő, belátom. 

Vannak olyan családok, ahol különösen fontos, hogy a szülő munkába álljon, hiszen az élet 

állna meg, ha mindenki otthon maradna. Kellenek egészségügyi dolgozók, az 

élelmiszeriparban, rendvédelemben dolgozók… és sorolhatnám azokat, akik mint nap azért 

veszik fel a munkát, hogy az élet élhessen.  

Az ilyen kisgyermekes szülőknek ajánlja fel a segítségét az óvoda, a fenntartó azzal, hogy 

felügyeletet biztosít az óvodákban, iskolákban.  

Azonban még fokozottabban figyelni kell a biztonságra!  

A járvány terjedését az óvodák nem fokozhatják tovább, hanem a minimálisra kell 

csökkenteniük! Már nem elég az, hogy figyelünk arra, hogy lázas, betegségtünetet mutató be 

ne jöjjön, ne szervezzünk óvodai szintű rendezvényeket. 

Azzal, hogy a létszámot 5 főben rendelte el maximálni a fenntartó, azt kívánjuk elérni, hogy a 

gyermekek nagyobb biztonságban lehessenek az épületen belül.  

Gondoljuk csak meg! Ezzel, hogy kevesebb gyermek van egy légtérben, a gyermekek ágyát 

nem kell szorosan egymás mellé rakni, mint rendes óvodaidőben, lehetőség van nagyobb 

távolságot tartani.  

Ez zsúfoltság, az óvodakötelezettség egyáltalán nem kedvezett a vírus terjedésének. 

Azonban a felügyeletre megadott férőhelyek száma véges: az egész óvodában, mindössze 30 

gyermek fogadható, szemben a 150-nel. 

 



Kedves Szülők! 

Kérem, legyenek tekintettel mindenekelőtt a saját gyermekeikre, embertársaikra, egymásra, 

és tegyék fel a kérdést önmaguknak, felelősen gondolják át a következőket:  

- Milyen módon lehetséges a legnagyobb biztonságban tudni gyermekemet, akit a világon 

mindenkinél jobban szeretek? 

- Egészen biztos, hogy az én gyermekemre már nem jelent veszélyt a többi kisgyermekkel 

való együttlét, vagy ő nem jelent veszélyt az óvodában tartózkodókra? 

- Hogyan tudnám megoldani, hogy otthon, családtagnál, a sokkal biztonságosabb családi 

közegben tartsam az óvodai zárás alatt, ahol a legkisebb veszélynek van kitéve? 

- Tudok-e, fel tudok-e néhány nap szabadságot áldozni ennek érdekében? 

- Ha két szülő neveli a gyermeket, esetleg van nagyszülő, testvér, baráti család…, meg 

tudjuk-e osztani a gyermek felügyletének terhét valamilyen módon? 

- A négy hét óvodazárás ideje alatt hány olyan nap van, amikor nem kell mindenáron 

igénybe vennem a közösségben a gyermek felügyeletet? 

- Melyek azok a napok, amikor meg tudom oldani, távol tudok maradni a munkától, és 

ezzel lehetőséget tudok biztosítani más családoknak is a felügyelet igénybe vételére? 

- Lehet, hogy van, olyan család, akinek nagyobb szüksége van arra, hogy igénybe vegye 

a gyermekfelügyeletet?  

- Sokan nem tehetik meg, hogy folyamatosan négy hétig távol maradjanak a munkájuktól. 

Tudok-e lemondani néhány napról annak érdekében, hogy más is igénybe vehesse ezt a 

lehetőséget?  

Kedves Szülők, kedves Családok! 

Most még nagyobb szükség van arra, hogy egymással szemben is toleránsak, elfogadók, 

megértők legyünk. 

Megköszönöm a türelmüket és arra biztatom Önöket, hogy tartsanak ki, és hozzanak felelős 

döntéseket a saját gyermekeik, mások gyermekei és a jövő érdekében! 

Bízom abban, hogy a vírus terjedésének lassításához nagyban hozzájárul ez a rendkívüli szünet, 

hiszen a téli szünet után is – ami csupán alig két hét volt – már sokkal kevesebb volt a 

megbetegedés óvodánkban, és nem volt szükség csoportok teljes izolálására, karanténba 

helyezésére, bezárására. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 

 

Barcza Béláné intézményvezető 
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