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KÖZLEMÉNY

Tisztelt Bajaiak!

A  koronavírus  és  egyéb  felső  légúti  betegség  okozta  fertőzésekre,  és  a  lehetséges
megbetegedésre való  tekintettel polgármesteri  hatáskörben a következőkről  tájékoztatom a
Tisztelt Lakosságot:

I.

A  Baján  működő  bölcsődékben  és  óvodákban –  az  1/2020.  (III.  15.)  határozatommal  elrendelt
rendkívüli szünetre tekintettel – a gyermekétkeztetés az alábbiak szerint fog történni:

2020.  március  16-17.  napján (hétfő és  kedd)  a  bölcsődékben és  az  óvodákban a szokásos
módon – az ellátási helyen – kerül megszervezésre a gyermekek étkeztetése.

Fentieken túl,  2020.  március  18.  napjától  azon szülő/törvényes képviselő,  aki  nem tudja a
gyermeke  intézményen  kívüli  bölcsődei  és/vagy  óvodai  napközbeni  ellátását  megoldani,
biztosítani, kérelemmel élhet – jelen közlemény 1. mellékletét képező formanyomtatványon –
felém az alábbi módon:

1. e-mailben: jegyzo@bajavaros.hu email címre elküldött elektronikus levél formájában,
2. postai úton: 6500 Baja, Szentháromság tér 1. címre eljuttatott levél formájában.

2020.  március  18.  napját  követően  a  kérelmeket  kérem,  mindig  az  adott  munkahét  első
munkanapján 24:00 óráig jutassák el a fent megadott elérhetőségek valamelyikére.

2020. március 16-17. napján a kérelem az óvodában és a bölcsődében is leadható, az óvoda és
a bölcsőde gondoskodik annak a polgármesteri hivatalba való eljuttatásáról.

II.

Az iskolák tekintetében: 2020. március 16. napjától, amennyiben a gyermek/tanuló ügyeletet
vesz igénybe, úgy az étkeztetés az Ifjúsági Szálló és Étteremben (6500 Baja, Petőfi-sziget, Március
15. sétány 5. - I. emelet, az udvarról megközelíthető) történik, míg azon gyermekek/tanulók/szülőik/
törvényes képviselőik, akik nem igénylik az ügyeleti ellátást, viszont étkezést kérnek, a Baja
Marketing  Kft.  által  üzemeltetett  Radnóti  Kollégium  Éttermében (továbbiakban:  átvételi  pont)
vehetik át – saját maguk által biztosított éthordóban – az ebédet.

Amennyiben a  valaki  az  ebédet  az  átvételi  ponton  veszi  át,  úgy  az  alábbi  szabályok  betartását  kérem
figyelembe venni:

- a sorban minimum 1 méteres távolságot kérünk tartani egymástól a várakozás ideje alatt,
- a helyszínen biztosított kézmosási lehetőséget kérem, mindenki vegye igénybe.

Fentieken túl az átvételi ponton kihelyezésre kerül egy információs tábla is!

Baja, 2020. március 15.
                                                           Tisztelettel:

                                                                                        Nyirati Klára
                                                                                        polgármester


