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INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével
kerül sor.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a
fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrzése.

1.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA

1.1
Az Intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A
nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó
vehet részt. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
1.2
Az óvoda épületébe, udvarára az intézménybe járó gyermek és egy szülő
szájmaszkban léphetnek be. A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket legkésőbb
8.30 óráig kötelesek bevinni a szülők az óvodába.
1.3 Az óvoda épületébe belépve, a szülők és gyermekek használják a kézfertőtlenítő szert.
1.4 Az óvodába érkezéskor kötelező a foglalkoztatottak és a jogszabályon alapuló
kötelezettség céljából érkező személy (pl. utazó gyógypedagógus, védőnő, szociális segítő,
hitoktató) testhőmérsékletének mérése. Az intézményben csak az tartózkodhat, akinek a
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.
1.5 Ha a gyermeket az óvodába kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a
maszkot szabályszerűen viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig
beléphet.
1.6 2020. október 1. napjától érkezéskor kötelező a gyermekek testhőmérsékletének mérése.
A mérési pontok az öltözőkben, előterekben kerülnek kialakításra.
1.7 A belépés során azt a gyermeket, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az
országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni, és
erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
1.8 A gyermekek átadása/átvétele alkalmával a legrövidebb időn belül kell elhagyni az
játszóudvart és az épületet.
1.9
Az intézmény területén, valamint az intézmény épülete előtt el kell kerülni a
csoportosulásokat.
1.10 Az ebéd után haza járó gyermekek átadása 12.30 órakor történik.
1.11 A csoportokban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább
elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek
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bevonásával. A gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek, a nap folyamán a maszk
viselése nem kötelező.
1.12 A közösségi terekben, mosdókban, öltözőkben lehetőség szerint csak annyi gyermek
tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
1.13 A különböző csoportokba járó gyermekek keveredését – amennyiben ez lehetséges –
el kell kerülni.
1.14 A mozgásos tevékenységeket, foglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt
szabad téren megtartani. A foglalkozások során mellőzni kell a szoros testi kontaktust
igénylő feladatokat.
1.15 Nem engedélyezett az óvodai közösségen kívüli meghívottakkal történő rendezvények
szervezése.
1.16 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek nem tarthatók meg.
Amennyiben lehetséges, a csoportok által kialakított online felületen (zárt Facebook, e-mail
stb.) küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz az információk.
2.
EGÉSZSÉGÜGYI
KIALAKÍTÁSA

SZEMPONTBÓL

BIZTONSÁGOS

KÖRNYEZET

2.1
Az intézményben szükséges az alapos kézmosás és fertőtlenítés (a gyerekek esetében
a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt belép a csoportba!
2.2
A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
2.3

Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak!

2.4

A saját jellel ellátott textil gyermektörölköző használata megengedett.

2.5
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására, ehhez
elengedhetetlen a felnőtt jelenléte.
2.6
A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani az
úgynevezett köhögési etikettet.
2.7
A gyermekek otthonról játékot nem vihetnek be az óvodába, kivétel 1 db alvós
játék, amelyet kimosva, fertőtlenítve hozhatnak magukkal.
2.8
A gyermekek ágyneműjét, pizsamáját, alvókáját és textil törölközőjét hetente kell
hazavinni és hét elején kimosva visszahozni. A törölközőt szükség szerint sűrűbben is
ajánlott cserélni egy héten belül.
2.9
A személyes higiéné, az egészségápolás és tisztálkodás a járvány alatt sem
elhanyagolható. A fogmosás továbbra is szükséges. A fogkefék sörtéjére rögzíthető „tok”
használata javasolt.
2.10 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő
takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A
fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran
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érintett felületek, valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel
fertőtlenítésére kerüljenek.
2.11 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő
védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
2.12 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A
helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
2.13 Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét
rendszeresen fertőtleníteni kell.

3.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1. Fokozottan kell ügyelni tálalás és az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.
3.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
3.3. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása.
3.4. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő tisztítása, mosogatógéppel történő mosogatása, a tiszta
evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló
rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi
tapogatásának elkerülése. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
3.5. Az étkeztetést végző személyek számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert
kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.
3.6. A hiányzás első napján a vonatkozó élelmiszerhigiéniai és közegészségügyi előírások
betartása érdekében kizárólag tiszta, fertőtlenített ételhordókba van lehetőségük a tálaló
konyhai alkalmazottaknak az ételt kiadni 12.00-13.00 között.

4.

GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

4.1. Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések,
cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, májés vesebetegségek), erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a
gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
4.2. A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.
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5.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

5.1
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az óvoda orvosát, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
5.2
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis
koronavírusra utalhatnak az következő panaszok:
− láz
− köhögés
− nehézlégzés
− hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
− kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás,
izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
5.3
Beteg gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell. A szülő a
gyermek háziorvosának utasításai alapján járjon el.
5.4

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

5.5
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi
gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan
nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
5.6
A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag háziorvos,
kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra óvodába, melyet az
intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Hatósági házi
karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.

6.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

6.1
Annak érdekében, hogy szükség esetén minden óvoda felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel
kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre
kerülő módszertani ajánlást.
6.2
Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a
óvodán kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell
szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból
nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.
6.3
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
6.4. Amennyiben az intézményvezető az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek,
pedagógus vagy egyéb dolgozó igazolt koronavírus-fertőzéséről tudomást szerez, azt
haladéktalanul
jelenteni
kell
a
Fenntartó
felé,
illetve
a
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen.
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7.

KOMMUNIKÁCIÓ

7.1. Fontos, hiteles forrásokból való tájékozódás, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda
közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a
www.oktatas.hu felületein kell követni.
7.2. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által
kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
7.3 A média tájékoztatása az óvodákat érintő, járványügyi helyzettel kapcsolatban a
Fenntartó feladata és felelősége.

