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Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 

                      2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12.  

Tel: 27/590-230, E-mail: ovoda@szodliget.hu 

OM azonosító: 032920 

 
Iktatószám:       /2020. 

 

Tisztelt Szülők! 

Halásán köszönjük a szülőknek az együttműködést és segítséget, amellyel hozzájárulnak 

munkánk zökkenőmentes működéséhez. Mindannyiunk számára a meghozott intézkedések 

nehézséget okoznak a mindennapjainkban és a munkavégzésünkben. Kérünk minden szülőt, 

hogy összefogással, fegyelmezetten és egymásra figyeléssel mutassunk példát, hogy így legyünk 

képesek legyőzni egy alattomos, mindannyiunkat támadó, láthatatlan ellenséget. 

Mellékelem a Polgármester Úr levelét az módosított intézkedési terv járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásredet. 

 

INTÉZKEDÉSI TERV  

A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

2020. november 16 

Tisztelt Szülők!  

Az jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel az alábbi szabályok betartását kérjük:  

1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK  

1.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

látogathatja. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, 

a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a 

gyermekénél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van. 

1.2 Szülő, kísérő nem léphet be az óvodába, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével. 

1.3 A gyermekek átvétele-átadása a bejárati ajtónál történik, hőmérőzés és 

kézfertőtlenítés után.  

1.4 Az épületbe a mérési pontig csak szájmaszkban léphetnek be, anélkül nem áll 

módunkban a szülőket az intézményünkbe beengedni!  

1.5 Érkezés: A folyamatos fertőtlenítések és a tízórai étkeztetésre való előkészületek 

végett a gyermekeket legkésőbb 8.45 órára kötelesek behozni a szülők az óvodába! 

Gyermekek 6.00 _ 8.45 fogadjuk az utcafelöli bejárat ajtónál a kialakított 

testhőmérséklet-mérési pontnál. 
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1.6 ( A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletében újabb óvintézkedések bevezetéséről döntött. A 

szabályozás értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1 -jétől 

érkezéskor kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének 

mérése. Az országos tisztifőorvos határozata alapján az intézménybe való belépésnél a 

testhőmérséklet nem érheti el a 37,8C fokot. Azt a gyermeket akinek belépéskor a  

testhőmérséklete 37.8 C , a többi gyerektől el kell különíteni és 15 perc elteltével meg 

kell ismételni a mérést. Amennyiben a megismételt mérés elérte a 37,8 C , 

haladéktalanul értesíteni kell a szülőt. A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény 

területére a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, idősebb 

testvér, stb.) maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet 

be.) 

1.7 Távozás: Ebéd után hazajáró gyermekeket a szülők a bejárati ajtónál vehetik át, 13.30  

-tól, kicsik, 13.45-től nagyok.  Délután az óvodapedagógusnak jelzett időpontokban 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, a kijelölt bejárati ajtóknál. Utcafelöli bejárat ajtónál a 

Vörösbegy, Harkály, Cinege, Bagoly. Játszóudvar felöli bejárati ajtónál a Zöldike, 

Fülemüle, Feketerigó. Az átadó átvevő időpontokban az épületbe belépni a szülőknek 

nem szabad. Kérjük a kedves szülőket, hogy az ajtó előtt búcsúzkodjanak el a 

gyermeküktől és csak a gyermek lépjen be az intézménybe. Átadás alkalmával kérjük 

a másfél méteres távolság megtartását. Abban az esetben, ha a távolság nem tartható, 

minden esetben kötelező a maszk használata! Az óvoda udvarán megköszönjük, hogy 

használják a maszkot a gyermekek és a dolgozók nevében. 

      1.9 A csoportosulások megelőzése érdekében a jelenlegi helyzetben az intézmény     

épülete előtt az alábbi szabályokat kell betartani. 

Az óvoda előtti csoportosulást kérjük kerüljék a szülők. A másfél méteres biztonságos 

távolság betartására figyeljenek, és óvodába érkezéskor, illetve a gyermek elvitelekor is 

minden esetben viseljenek maszkot. A gyermekek átadása/átvétele alkalmával a 

legrövidebb időn belül kérjük elhagyni az játszóudvart és az épületet. 

   1.10 Minden óvodai rendezvény- Mikulás, karácsony-, amennyiben a járvány helyzetben         

változás nem történik elmarad. (Csak csoportonként kerül megtartásra.) 

   1.11 A szülők számára az információk zárt facebook rendszerben és messenger csoportban     

küldött üzenetekkel, videóhívással tartható meg. A napi tájékoztatásokat, észrevételeket 

a csoportok e-mail, zárt facebook rendszerben küldött üzenetekkel valósulhat meg. 

Kérjük a napi üzeneteket írásban adják át a gyermeket átvevő/átadó dolgozónak.  

 

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

2.1 Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyre ezúton hívjuk 

fel a szülők figyelmét. BELÉPÉS ELŐTT HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! A 

gyerekek esetében a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt belép a csoportba!  
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2.2  A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek meg kell 

tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, 

esetleg kézfertőtlenítés, melyhez kérjük a szülők együttműködését. A járványügyi 

helyzetre való tekintettel, a gyermekek ebéd utáni fogmosás helyett csak szájöblítést 

végeznek. Így egyelőre fogkefére nincs szükség. 

2.3 A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába, kivétel 1 db alvós 

plüs, „nyunyóka”, melyet lehetőleg a gyermek hét elején behoz, és hétvégén visz haza. 

A következő héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra a gyermekek. Minden 

gyermeknek legyen kis hátizsák, amivel érkezik az óvodába.  

2.4 A gyermekek ágyneműjét két hetente kell hazavinni, és hét elején kimosva, 

fertőtlenítve visszahozni.  

2.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás 

során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a 

padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 

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

veszélyeztesse.  

2.7 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. 

2.8 Az óvodában, használt játékok, sporteszközök felületét is rendszeresen fertőtlenítjük. 

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

3.1 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

3.2 Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek által használt edények, evőeszközök, 

poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatógéppel történő mosogatását, 

fertőtlenítését, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett 

tárolását, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak 

gyermekek általi tapogatásának elkerülését. Naposság szüneteltetése, önkiszolgáló 

rendszerben étkezünk.  

3.3 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.  

4. GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 
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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, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 

igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 

gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

4.2 A gyermek, a 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. 

4.3 Jelen helyzetben kérjük, hogy aki meg tudja oldani a gyermek délutáni felügyeletét, 

ebéd után szíveskedjen haza vinni, az ágyak biztonságos távolságban történő 

elhelyezése érdekében.  

4.4  A szülői igények alapján történő mozgásfejlesztés, Bozsik tevékenység 

bizonytalan ideig, a járványhelyzetre való tekintettel nem tarthatóak. Az óvodai 

csoportonként megvalósuló mozgás tevékenység kiváltása lehetőleg minél több 

szabad levegőn történő tartózkodással valósuljon meg.     

 

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

5.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, 

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Óvodaorvos: Dr Gál 

Katalin ,  Gyermekorvos: Dr Bíró Emőke 

5.2 Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis 

koronavírusra utalhatnak a 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 

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét 

felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

5.3 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 
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által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos 

teendőket. 

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

igazolt fertőzés van, és akkor is, ha a gyermek kontaktba került korona vírusos 

személlyel-gyermekkel.  Az a gyermek vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt 

otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel 

mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által 

kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

5.5 Amennyiben óvodai dolgozó a fertőzött abban az esetben az intézményvezető 

tájékoztatja az érintett szülőket.  

 

 

 

 

 

 

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 érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak 

az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

 

Sződliget, 2020. november 16.                  Juhász Béla  

                                                                                                           polgármester 

 


