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KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
5. verzió (az EMMI által kiadott változásokkal egységes szerkezetben)
2022. január 17.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembe vételével
kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a
fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

I.
•

AZ ÓVODA LÁTOGATÁSA
Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. A
nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatáról.
A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
Az a gyermek, pedagógus vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt,
a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

•

A gyermekek átvétele/átadása továbbra is az óvoda bejárati ajtajában, a kiírásnak
megfelelően „zsilip” rendszerben történik. Kérjük, hogy ez a legrövidebb időn belül
történjen meg. (Csengő az ajtón található).

•

A gyermekek délutáni átadása - a zsúfoltság elkerülése érdekében - a rendelet szerint
szakaszolható a szülőkkel való egyeztetés szerint.

•

Szülők az épületbe csak a vezető engedélyével léphetnek be!

•

A gyermekek átvételekor adják át benti váltóruhájukat, itt alvás esetén ágyneműjüket.

•

Az időjárás függvényében biztosítjuk az udvaron való reggeli gyülekezést, a
napközbeni és délutáni szabad levegőzést.

•

A házirendben megfogalmazottak szerint, és a folyamatos fertőtlenítések miatt a
gyermekeknek legkésőbb 8.00 óráig be kell érkezniük az óvodába.

•

A napirendünk alapján elindul az élet a csoportokban és ezután már csak kisegítő
személyzet tudja bevenni a gyermekeket az ajtóban.

•

Szintén a házirendben megfogalmazottak szerint ismételten kérjük Önöket, hogy a
gyermekek délutáni elvitelekor a legrövidebb időn belül hagyják el az udvart!

•

A „beszoktatós” gyermekeket néhány napig mindössze 1 szülő kísérheti be a
csoportjába, szükség szerint rövid ideig az öltözőben várakozhatnak.
A kísérő szülő számára a szájmaszk kötelező!

•

Kérjük a szülőket, hogy ebben a helyzetben fokozottabban készítsék fel gyermekeiket,
az óvodába járásra. Pozitív megerősítéssel, bíztatással bátorítsák őket, hogy mielőbb
beilleszkedjenek a közösségbe.

•

Óvodán belüli közös rendezvényeket, illetve délutáni foglalkozásokat a járványügyi
helyzetnek megfelelően, a védelmi intézkedéseket betartva szervezünk.

•

A szülőknek szóló tájékoztató leveleket, információkat a csoportok zárt facebook
rendszerében, e-mailben, illetve az óvoda honlapján juttatjuk el a szülőkhöz. A
szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletet csak a járványügyi előírások
szigorú betartása mellett lehet megtartani (létszámkorlát, távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés, szabadtéri program).
EGÉSZSÉGÜGYI

II.

SZEMPONTBÓL

BIZTONSÁGOS

KÖRNYEZET

KIALAKÍTÁSA
•

Az óvoda bejáratánál érkezéskor biztosítjuk gyermekeink számára a kézfertőtlenítést.

•

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek meg kell
tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használatát
köhögéskor, tüsszentéskor és az alapos kézmosást, esetleg kézfertőtlenítést.

•

Az óvodában folyamatosan felügyeljük a gyermekek naponta többszöri, helyes
fertőtlenítő kézmosását.

•

Az alapvető fertőző forrásokat a mosdókból eltávolítottuk (fogkefét, textil
törölközőt). Áttértünk az egyszer használatos papírtörlő használatára.

•

A járványügyi helyzetre való tekintettel, a gyermekek étkezés utáni fogmosás helyett
csak szájöblítést végeznek.

•

A játékok, berendezési tárgyak, kilincsek, mosdók napi többszöri fertőtlenítésére
kiemelt hangsúlyt fektetünk.

•

Nemcsak az épületben, hanem az udvaron használt játékok, sporteszközök, játszótéri
eszközök felületét is rendszeresen fertőtlenítjük.

•

A helyiségek padozatának fertőtlenítése naponta többször, vírusölő hatású szerrel
történik.

•

A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek egészségét ne
veszélyeztesse.

•

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre,
mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint az egyéb helyiségekre is.
A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

•

Amennyiben a gyermeknek folyik az orra, köhög, lázas, láthatóan nem egészséges –
fogadni nem tudjuk!

•

A napközben megbetegedő gyermeket a közösségből elkülönítjük, óvodából való
elviteléről a Szülő az értesítést követően haladéktalanul köteles gondoskodni!

•

A gyermek az óvodába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza!

•

A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába! Amennyiben a
gyermek feltétlenül igényli (1 db alvós plüss), a hét elején hozhatják be és hétvégén
vigyék haza. A következő héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra.

•

A gyermekek ágyneműjét, pizsamáját hetente kell hazavinni, és hét elején kimosva,
fertőtlenítve visszahozni.

III.
•

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.

A

tálaló-felületek

tisztításakor

ügyelünk

a

környezet

vírusmentességének a megőrzésére.
•

Az étkeztetést végző személyzet számára is vírusölő hatású, alkoholos
kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt

fektetünk.
•

Az élelmiszer fogadása, tálalása maszkban történjen.

•

A reggeli, ebéd, uzsonna előkészítésekor maszk használata számukra kötelező!

•

A konyhára a konyhai dolgozón kívül nem léphet be senki!

•

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

•

Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek által használt edények, evőeszközök,
poharak, illetve tálaló edények megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatására.

•

Az önkiszolgáló rendszerben (kivételesen) a gyerekek kézbe kapják az étkezéshez
használt eszközöket, hogy elkerüljük az edényekkel való felesleges érintkezést.

•

Otthonról hozott ételt, italt behozni szigorúan TILOS! (Kivételesen befogadjuk a
halmozottan ételallergiás gyermek ételét, melyet megfelelő fertőtlenítés után
elkülönítetten kell kezelni.)

•

IV.
•

A Szülő az ellátás lemondását, előző nap reggel 9 óráig köteles jelezni!

A GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE
Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, ez esetben távolmaradását igazolt hiányzásnak tekintjük.

•

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek hatósági illetve önként vállalt
karanténba kerül.

•

A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben (51.§) foglaltak szerint érvényes, és azok
betartása szerint szükséges eljárni.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

V.
•

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit
észleljük, azonnal elkülönítjük, egyúttal kérjük haladéktalanul vegyék fel a
kapcsolatot orvosukkal, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

•

A COVID-19 fertőzés gyanúja esetén értesíteni kell a gyermek háziorvosát, mert ő
jogosult a fertőzés gyanújára vonatkozva nyilatkozni, és az NNK által kiadott aktuális
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

•

Koronavírusra utaló panaszok esetén felhívjuk a szülők figyelmét, hogy feltétlenül
keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak
alapján járjanak el.

•

Egy-egy csoportban történő fertőzés esetén a NNK átmenetileg csoport karantént
rendel el.

•

A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020.
(VIII.30.) Korm.rendelet 26 § értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott
fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 30 § (5) bekezdése szerinti
megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően
koronavírus érintettsége esetén az adott intézményben, vagy település intézményeiben
csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

A fentieket a kormány utasításai mindenkor felülírhatják.
Közös érdekünk, hogy érezzük egyéni felelősségünket és tanúsítsunk felelős magatartást a
járvány terjedésének megelőzése érdekében.
Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tatabánya, 2022. január 17.
Tisztelettel és köszönettel:
Aradvári Mihályné
óvodavezető

