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TÁJÉKOZTATÁS AZ INTÉZKEDÉSI TERV SZÜLŐKET ÉRINTŐ PONTJAIRÓL 

2021. április 19. napjával történő óvodai kezdésre a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb 
megszervezése érdekében a következő eljárásrend szerint működik az intézmény.  
 
Az eljárásrend a 2020.08.17.-én kelt, az EMMI által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” 

dokumentum alapján készült. 

 

1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

1.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. 

1.2 Az intézménybe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata. 

1.3 A szülő amennyiben gyermekénél koronavírusos tüneteket észlel, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján köteles gondoskodni gyermeke orvosi vizsgálatról.  

A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van. 

1.4 Az intézményi csoportosulások megelőzésére a nevelési év folyamán, mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt kerüljék a szülők a csoportosulást. Az óvoda 

területén a szükséges időnél többet ne tartózkodjanak, törekedjenek a védőtávolság 

betartására. (jelenleg részben nem aktuális pont, mivel az óvodába csak a gyermek megy be) 

1.5 Az óvodába a gyermeket egy felnőtt kísérje, illetve egy felnőtt vigye haza. 

Az óvodába / óvodából kísérő személynek kötelező maszk viselése az óvoda kapuján 

belépéstől a távozásig és a védőtávolság lehetőség szerinti betartására. 

(jelenleg nem aktuális pont, mivel az óvodába csak a gyermek megy be) 

1.6 Az óvodába 8 óráig be kell érkezni.  

1.7 Délután a szülők az óvodaudvarra nem mehetnek ki, az óvodai dolgozók kísérik be a folyóra a 

gyermeket. (jelenleg részben nem aktuális pont, mivel az óvodába csak a gyermek megy be) 

1.8 Minden csoport a saját öltözőjében tárolja a gyermekek ruháit, felszerelését. 

1.9 Csoportkirándulás szabadba szervezhető. (jelenleg nem aktuális pont) 

1.10 A szülők személyes megjelenésével járó értekezletek, fogadóórák megtartása a járványügyi 

előírások betartásával lehetséges. (jelenleg részben nem aktuális pont) 

1.11 Mindenki részesítse előnyben az online kapcsolattartást, mely korlátozódjon az óvoda 

nyitvatartási idejére a dolgozók magánszférájának tiszteletben tartásával. 
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2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

2.1 A bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, használata kötelező. 

2.2 Az intézménybe érkezéskor minden gyermek és óvodai dolgozó alaposan mosson kezet. 

2.3 

 

A gyermekek a saját jellel ellátott törölközőjüket használják.  

Gyakoribb mosása (akár naponta cserélve) a szülők feladata. 

2.4 A gyermekek ágyneműjét hetente hazaadjuk, melynek mosását magas hőfokon ajánljuk. 

2.5 A szájhigiéné megőrzésére minden gyermek a saját eszközeit használja. 

2.6 Otthonról hozott tárgyak a gyerekek számára csak a legszükségesebb esetben lehetséges 

korlátozott mennyiségben ( egy alvóka). 

Egyéb játék, könyv behozatala nem lehetséges. 

2.7 Gyermekek számára a személyi higiénés szabályok, a köhögési etikett megtanítása: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes 

kukába dobása és alapos kézmosás. Betartásának ellenőrzése. 

2.8 A folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetés kötelező minden 

zárt térben, folyosókon is. A helyiségek ablakát, amíg az időjárás engedi, nyitva kell tartani. 

2.9 A csoportszobában az altatási időben a gyermekek egészségmegőrzésének érdekében az 

ágyakat törekszünk kellő távolságra – min.50 cm – elhelyezni.  

Ennek megvalósíthatósága érdekében kérjük a szülők együttműködését a tekintetben, hogy 

gyermekeiket  –  ha tehetik  -  ebéd után vigyék haza.  

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

3.1 Nem hozható az óvodába gyümölcs, házi, bolti, cukrászsütemény. 

Bolti csomagolt keksz, apró-, szárazsütemény hozható. 

4. KÜLFÖLDRŐL HAZAÉRKEZŐ GYERMEKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1 Amennyiben a gyermek, ill. a vele egy háztartásban élők külföldről hazatérő magyaroknak 

pedig 14 napig - vagy mindaddig, amíg két nap különbséggel két negatív tesztet nem tudnak 

bemutatni, házi karanténban tartózkodásra kötelezettek.  

Erről a szülő köteles tájékoztatni az intézményt. 

5. ÓVODA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

5.1 Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat maradéktalanul el kell végezni. 

5.2 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok,– a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a 
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használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 

figyelembe vételével megfelelő szervezéssel történik. 

5.3 Amennyiben a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg 

személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely után a helyiséget és 

az eszközöket szükséges fertőtleníteni és alaposan kiszellőztetni. 

6. GYERMEKI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

6.1 Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, 

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- 

és vesebetegségek), vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

6.2 Igazolt hiányzás továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén 

időszakára. 

6.3 A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály az óvoda Házirendjében 

foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

7.1 A  szülő/gondviselő, ha gyermekénél az óvodában a fertőzés tüneteit észlelték és az 

óvodapedagógus értesítette, az értesítéstől számított lehető legrövidebb időn belül 

gyermekét el kell vinnie az intézményből.  

7.2 A szülőnek a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát telefonon meg kell keresnie.  Azt 

követően az orvos utasításainak alapján kell eljárnia. 

7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a háziorvos, házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. 

7.4 A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az óvodapedagógusnak el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül. 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

8.1 Az NNK az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési 

intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az 

intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-

pozitív. 

8.2 Ha az óvodában megjelenik a koronavírus, akkor a járványügyi hatóság a már megszokott 

eljárásrend szerint elvégzi a kontaktkutatást és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

8.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az 
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intézményben más munkarendet. 

8.4 Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a 

normál munkarend szerinti nevelés-oktatás folytatására. 

8.5 Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, 

arról a fenntartó gondoskodik. 

Jelen protokoll 2020. szeptember 1. napjával lép életbe. 

Módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától 

függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.  

A módosításról az intézménnyel kapcsolatban állók tájékoztatást kapnak. 

Szigetszentmiklós, 2020 szeptember 1.    ………………………………………………. 
          Baráti Ildikó 
          óvodavezető 
 


