
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSRÓL 
Kedves zalaegerszegiek! 
Ma délután egyeztetést folytattam a bölcsődék és óvodák vezetőivel az elmúlt napok 
tapasztalatairól, hiszen a koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet, valamint az 
általános iskolák és a középiskolák oktatási rendjének változása után március 16-tól, 
hétfőtől Zalaegerszegen is szünetel a bölcsődei és az óvodai ellátás. 
Hétfőn, kedden és szerdán még teljes ügyeletet tartottak a bölcsődékben és az 
óvodákban azon szülők számára, akik hirtelen nem tudták megoldani az otthoni 
felügyeletet, így az ő gyermekeiket ebben a három napban is fogadták az 
intézményekben. Holnaptól teljes szünet lép érvénybe. 
Ugyanakkor a bölcsődei és óvodai, főleg idősebb dolgozóink védelme mellett a 
zalaegerszegi családok, különösen az egyedülálló, vagy nehezebb élethelyzetben 
lévő szülők segítése is rendkívül fontos, kiemelt feladatunk. Sajnos vannak olyan 
polgártársaink, akik hosszabb távon nem tudják megoldani a gyermekek felügyeletét, 
ezért úgy döntöttünk, hogy különösen indokolt esetekben, valóban alátámasztott 
szülői igények esetén március 19-től, csütörtöktől is biztosítani fogjuk a bölcsődékben 
és az óvodákban a kiscsoportos elhelyezés lehetőségét, de valóban csak kis 
létszámban, a nyári gyakorlatnak megfelelően és fiatalabb kollégák bevonásával, 
akik önként vállalják a feladatot (hiszen az idősek veszélyeztetettek). 
A kiscsoportos ügyeleti ellátást igénybe venni tudók köre (különös tekintettel a 
járványügyi védekezésben részt vevőkre): 
-    Egészségügyi dolgozók 
-    Rendőrség vezényelhető állománya 
-    Mentőszolgálat dolgozói 
-    Katasztrófavédelem vezényelhető állománya 
-    Szociális területen az ellátásban közvetlenül résztvevők 
-    Gyógyszertári dolgozók 
-    Élelmiszer ellátásban dolgozók 
-    Továbbá az egyéb, egyedi elbírálás alá tartozók. 
Az igényt az intézményvezetőkhöz kell írásban, elektronikus úton (e-mail) benyújtani 
a gyermek nevével, az intézmény nevével, az ügyeleti igény okával, munkahely és 
munkakör megjelölésével. Erről már írásos tájékoztatást is kaptak a szülők. A 
bölcsődék esetében a kijelölt helyszín a Kis utcai Tipegő Bölcsőde, az óvodák 
esetében pedig a Kosztolányi téri Tagóvoda. 
E hét csütörtökre és péntekre előzetesen összesen 4 gyermeknek, jövő hétre pedig 
összesen 8 gyermeknek kérték a kiscsoportos gyermekfelügyeletet a 342 
zalaegerszegi bölcsődés közül. 
E hét csütörtökre és péntekre előzetesen összesen 10 gyermeknek, jövő hétre pedig 
összesen 16 gyermeknek kérték a kiscsoportos gyermekfelügyeletet az 1730 
zalaegerszegi óvodás közül. 
Ami az étkeztetést illeti: hétfőn, kedden és szerdán a bölcsődékben és az óvodákban 
az ügyeletet igénybe vevők a szokásos módon, helyben étkeztek. Ugyanígy tudnak 
majd étkezni azok a gyermekek, akik csütörtöktől különös indokoltság alapján 
kiscsoportos felügyelet alatt lesznek a bölcsődékben és az óvodákban. Az elmúlt 
három napban az intézményekben dolgozó kollégák felmérték, hogy hányan 
igényelnek a következő időszakra is ebédet azok közül, akik otthon maradnak. 
Valamennyi bölcsőde esetében az ebédet a Tipegő Bölcsőde (Kis u. 8.) 
főzőkonyhájáról lehet elvinni egyszer használatos dobozban. Ami az óvodákat illeti: a 
Kis utcai Óvoda és az Űrhajós Óvoda esetében a Tipegő Bölcsőde (Kis u. 8.) 
főzőkonyhájáról, minden további óvoda esetében pedig a Kaffka Margit Tagkollégium 



(Puskás Tivadar u. 2.) konyhájáról lehet elvinni az ebédet szintén egyszer 
használatos dobozban. Az iskolák esetében az ebédet a Kölcsey Ferenc Gimnázium 
főzőkonyhájáról, a Vágóhíd utca felől megközelítve vihetik el egyszer használatos 
dobozban az ezt igénylők. Az egyszer használatos dobozokat minden esetben a 
konyhák biztosítják. A részletes gyakorlatról az intézmények minden szülőt írásban 
tájékoztattak. 
Egyébként elvihető ebédet a bölcsődék esetében 34 fő, az óvodák esetében 52 fő, 
az iskolák esetében 151 fő igényelt. 
Fokozottan kérem a zalaegerszegi idős polgártársainkat, hogy lehetőség szerint 
maradjanak otthon! Családtagjaik minden segítséget megadnak nekik (bevásárlás, 
gyógyszerek kiváltása, stb.), akik pedig egyedülállóak, azok számára már folyik a 
szervezett segítségnyújtás rendszerének kialakítása, erről még ma a médiában, és 
legkésőbb holnap a Facebookon is tájékoztatást fogunk adni. 
Ugyancsak kérem mindazokat, akik nemrég tértek haza külföldről, hogy a közösség 
védelme érdekében két hétig maradjanak otthon, önkéntesen vállalt karanténban! 
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