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Tisztelt Főigazgató Asszony!
A Kormány a rendkívüli járványhelyzetre figyelemmel intézkedést hozott az iskolák, óvodák,
bölcsődék bezárásáról.
Ugyanakkor nem lenne célszerű, ha az egészségügyi ellátásban dolgozók a gyermekek
elhelyezésének nehézségei miatt kiesnének a munkából, növelve az egyébként is túlterhelt - de
már gyermekelhelyezési probléma nélküli - dolgozók terhelését ebben a kritikus helyzetben.
Ezért gyors, és a dolgozók szempontjait figyelembe vevő intézkedésekre van szükség, amely
figyelembe veszi a dolgozók munkaidőbeosztását, és hogy a gyermekek és a szülők számára is
kedvező megoldások szülessenek.
Ennek egyik lehetséges megoldása lenne, ha a nagyobb egészségügyi intézmények közelében
olyan gyermek intézmények, óvodák, bölcsődék kijelölése történne meg, ahol kiscsoportos
formában biztosítani tudnák az egészségügyi dolgozók gyermekeinek felügyeletét igazodva a
dolgozók munkarendjéhez, maximálisan figyelembe véve a fertőzésveszély minimalizálását
ebben a körben is.
Másik lehetséges megoldás, ha a munkáltatók szervezik meg a gyermekek kiscsoportos
felügyeletét a munkáltató telephelyén - ez különösen iskoláskorú, de még felügyeletre szoruló
gyermekek esetén jöhet szóba - beleértve a távoktatásba való bekapcsolódás lehetőségét is.
Lehetséges megoldás az önkormányzatokkal való együttműködésben szervezhető házi
gyermekfelügyelet stb. Azokban a gyakori esetekben, amikor mindkét szülő egészségügyi
dolgozó, lehetséges szervezési eszköz a munkaidőbeosztások átszervezése, hogy megoldható
legyen a gyermekek otthoni felügyelete stb. A munkaidőbeosztások átszervezése egyéb
esetekben is kívánatos lehet annak érdekében, hogy összeegyeztethető legyen a munkavégzés
és a gyermekek felügyelete.
Mivel egy-egy nagyobb intézményben nagy számban dolgoznak kisgyermekes szülők, célszerű
lehet gyors felmérést végezni - a gyermekek elhelyezésével kapcsolatos igényekről, a szülők
esetleges távolmaradásának lehetőségeiről, a gyermekek elhelyezésének megoldásáról - mivel
fel kell készülni arra, hogy a betegágy melletti dolgozók tömeges távolmaradása a munkából
tovább terheli az egyébként is túlterhelt ellátó rendszert.

1

Levelemet megküldtem Budapest főpolgármesterének, az iskolafenntartó vezetőjének,
valamint a kerület polgármesterének, hogy ezzel is elősegítsük az együttműködést.
Budapest, 2020. március 16.
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