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A járványhelyzet megelőzésére szolgáló átmeneti
intézkedésekről szóló kiegészítés

Kelt: 2020.08.27.

A kiegészítés a gyermeki jogok és kötelezettségek szülők általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével
kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.
A házirend kiegészítésének alapja:
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési terv - A 2020/2021. tanévben a köznevelési
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről,
Valamint az intézményeinkbe járó gyermekek egészségének védelme érdekében a Nemzeti Népegészségügyi
Központ által közzétett bölcsődei, óvodai ajánlás.
Érkezés és távozás:
A gyermekek fogadása, a megszokott, normál rendben zajlik. Mindazonáltal kérjük, hogy az épületben az
egészségbiztonság érdekében a gyermeket óvodába kísérő személy viseljenek maszkot (vagy más az arc
eltakarására szolgáló eszközt) az óvoda kapuján valóbelépéstől egészen a távozásig. A közös tereken
kérjük, hogy tartsák a megfelelő távolságot egymás között.
Kérjük Önöket, hogy érkezéskor és távozáskor a zsúfoltság elkerülése érdekében törekedjenek a rövid
információcserére, és a gyermek átvétele után a legrövidebb időn belül hagyják el az óvoda területét!
Egészségvédelmi szabályok
Az új koronavírus járvány terjedésének szempontjából leginkább a megbetegedett köhögő, tüsszögő személyek
jelentik így fokozottan ügyelni kell az egészségvédelmi, járvány-megelőzési előírások betartására.
Az óvoda egészségvédelmi szabályai az intézményben tartózkodó minden alkalmazottnak, a szülőknek és
gyermekeknek be kell tartani.
-

Az óvodákba kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermekek érkezhetnek. Az Operatív
Törzs ajánlása alapján krónikus beteg, asztmás gyermeknek nem javasolják az óvodába járást.
A kisebb gyermekek esetén gyakori a felső légúti megbetegedések kialakulása, melyek tünetei sokszor
nagyon hasonlóak az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteihez is. Amennyiben a gyermeknél
felső légúti tüntetek jelentkeznek, a szülőnek fel kel venni a kapcsolatot a gyermek háziorvosával, aki
ismerve a gyermek alapbetegségeit, körülményeit stb., dönt a további teendőkről. Az esetek egy
részében várhatóan az orvos ki tudja zárni az új koronavírus fertőzés gyanúját, máskor viszont szükség
lesz a PCR vizsgálat elvégzésére.

-

Amennyiben a dolgozók, a nap folyamán bármilyen felső légúti vagy más, a betegséggel
összefüggésbe hozható tünetet észlelnek a gyermeken, abban az esetben haladéktalanul értesítik a
szülőt és ezután a gyermek, kizárólag egészséges igazolással jöhet ismét óvodába.

-

Fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek közül a leggyakoribban a láz, a
fáradtság és a száraz köhögés. Emellett jelentkezhet még izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás,
torokfájás, hasmenés, légszomj, de jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelési zavara.

-

Közös érdekünk, felelősségünk az egészség megóvása ezért kérjük, hogy, ha a szülők a felsorolt
tüneteket bármelyikét észlelik a gyermekeken vagy magukon (enyhébb tüneteinek esetén is) már ne
menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, a csoportos pedagógusnak és vegyék
fel a kapcsolatot telefonon a háziorvosukkal. Amennyiben dolgozói részről merül fel igazolt
fertőzöttség, vagy gyanú akkor az intézmény is tájékoztatást nyújtunk a szülők számára.

-

Fontos, hogy elkerüljük az óvodák működését korlátozó intézkedések bevezetését hiszen, ha egy
tünetes, beteg gyermek megfertőzi a társait, azzal az egész közösség egészségét, és az óvoda
zavartalan működését veszélyezteti.

-

Kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.

-

Az intézmény helyiségeibe - foglalkoztató helyiségek, gyermekmosdók, - a szülők továbbra sem
léphetnek be. A gyermeköltöző, megfelelő távolságtartás mellett, szabadon használható.

-

Kérjük az óvodai tartózkodáshoz a gyermekek részére az időjárási viszonyoknak megfelelően –
biztosítsanak tiszta benti ruházatot.

-

Belépést követően használják a bejárat mellett elhelyezett kézfertőtlenítő készüléket gyermekek
esetén elfogadott a mosdóban történő alapos kézmosás. (A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát
csak felnőtt felügyelete mellett végezzék.) illetve a csoportszobák előtt kihelyezett lábtörlőt.

-

Az otthonról hozott tárgyak esetében az óvodába a gyerekek csak egy darab „alvókát” hozhatnak
magukkal. Ez legyen az általában legszükségesebb eszköz, ami nélkül pl. a gyermek nem alszik el.
Kérjük a szülőket, hogy ezt fokozottan tartsák/tartassák be. Az otthoni játékeszközök
megválasztásánál lehetőség szerint könnyen tisztítható, rendszeresen fertőtlenített eszközöket
biztosítsanak.
Kisebb gyermekek esetében lehetőség van a cumik behozatalára is, azonban kérjük, hogy ehhez
biztosítsanak egy zárható kis dobozt. A cumikat kérjük napi rendszerességgel, fertőtlenítsék ki.

-

A szülőkkel történő ügyintézések során első sorban az elektronikus úton történő megoldást
(telefon, e-mail) tartjuk fent. Szükséges esetben, a hátsó bejáraton keresztül a gazdasági irodában
tudjuk fogadni a szülőket. Itt is szükséges a az ajánlott távolságtartás betartása, így a teremben – az
óvodatitkáron kívül - egyidejűleg maximum 1 fő tartózkodhat bent.

Óvó - védő előírások és egyéb rendelkezések:
Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálat és a NÉBIH által
meghatározott szigorú szabályok érvényesek: valamint a veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos jogszabályok és az
NNK által kiadott ajánlások.
Az egészséges környezetet biztosítása érdekében:
-

a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében folyamatosan gondoskodunk szellőztetésről,
a rendszeres fertőtlenítésről,
alapos és rendszeres személyi higiénia betartására (kézmosás)
az óvodás korosztálytól elvárható mértékű távolságtartásról,

Az óvodapedagógusok mellett a technikai személyzet (dajkák, pedagógiai asszisztensek) is fokozottan ügyelnek
a higiéniai szabályok betartására, annak segítésére.
Az óvónők számára munkavégzése során nem kötelező a maszk viselése, mivel az egész napos maszkviselés
megterheli az óvoda alkalmazottait, ezen kívül a gyermekeknek a megértés szempontjából is fontos, hogy
jobban hallják és lássák a pedagógust.
Fontos, hogy az a szülő, akinek a gyermeke koronavírus-fertőzés tüneteit mutatja, telefonon hívja fel a
háziorvost, vagy gyermekorvost, és ne vigye a rendelőbe a gyermekét. Amennyiben az orvos véleménye
szerint a gyermeknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott
eljárásrend alapján kell eljárni és megkezdődik a laboratóriumi vizsgálat. Ennek eredménye határozza meg a
további intézkedéseket.
Ha egy gyermeknél napközben az intézményben jelentkeznének a tünetek, akkor a dolgozók
gondoskodnak a gyermek mielőbbi elkülönítéséről, és a szülő értesítéséről.
Ha egy intézményben megjelenik a koronavírus, akkor a járványügyi hatóság a már megszokott
eljárásrend szerint elvégzi a kontaktkutatást és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha az óvodában
felmerül a csoportos megbetegedés veszélye, akkor az Operatív Törzs Járványügyi Bevetési Egységének
bevonásával döntenek a szükséges beavatkozásokról.

