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AZ ÖRÖMHÍR EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN ÓVODA 

INTÉZKEDÉSI TERVE 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. 

  

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, AZ ÉVKEZDÉSRE  

  

1.1 A nevelési év megkezdése előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni a Népegészségügyi Központ ajánlása alapján. 

12 Az intézményvezető és a gazdasági vezetőfertőtlenítő köteles gondoskodni nagytakarítás 

és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek 

beszerzéséről.  

1.3 Az intézményvezető nyomon követi az Oktatási Hivatal honlapján a Tanévnyitó 2020 című 

aloldalt, amelyen a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a 

köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat tudja követni. 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, 

KIRÁNDULÁSOK  

  

2.1 Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A 

nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt. A szülők amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján kötelesek gondoskodni orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát 

értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

2.2. Az a gyermek, nevelő, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, 

kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az óvodába. Hatósági házi 

karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges felmutatni. 

2.3 A nevelési évben az óvoda területén és az épület előtt kerülni kell a 

csoportosulásokat. 

2.4. Az óvodában a szülők, és a 6 évnél idősebb testvérek kötelesek szájmaszkot szabályosan, 

(orrot és szájat eltakarva) viselni. Kendőt, pólót nem, csak maszkot tudunk elfogadni. A 

gyermekekkel egyszerre csak egy szülő tartózkodhat az óvoda épületében. Ők az átvételi 
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pontokig mehetnek, ahol kötelező minden gyermek és felnőtt testhőmérséklet mérése. 

Átvételi pontok: Óvoda bejárata, gyermeköltözők.  

A gyermekek átadásának, átvételének időtartama ne legyen több tíz percnél.  

A gyermeköltözőkben egyszerre csak maximum öt szülő tartózkodhat.  

Testvér kizárólag a szülő mellett tartózkodhat az óvoda épületében. A folyosón, öltözőben 

játszaniuk tilos. 

2.5. A csoportok napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a folyosókon, közösségi tereken 

lehetőség szerint ne legyen torlódás, egyszerre csak egy csoport tartózkodjon. 

 

2.6. A mosdókban egyszerre csak egy csoport tartózkodjon. Különösen nagy figyelmet kell 

fordítani a tisztálkodási szokások kialakítására, a helyes kézmosás gyakorlására. A dajkáknak 

gondoskodniuk kell a fertőtlenítőszappanok elhelyezéséről. A fogmosást mellőzni kell.  

2.7. A nagy létszámú, gyermek, pedagógus, szülő egyidejű jelenlétével járó program) 

rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:  

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,  

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,  

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása.  

2.8. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tarthatóak meg. A szülők a szükséges információkról e-mailben, vagy az 

óvoda honlapján kapnak tájékoztatást. 

  

  

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

  

3.1 Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára 

fel kell hívni a figyelmet.   

3.2 A mosdókban biztosítani kell a szappanos, vírusölő hatású kézfertőtlenítési kézmosási 

lehetőséget. A gyermekek jellel ellátott törölközőjükbe töröljék kezüket, melyet heti 

rendszerességgel ki kell mosni. 

  

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  
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3.4 A személyi higiéné alapvető szabályait gyakorolják a gyerekek. –köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes 

kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

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

fokozottan ügyelni kell, a csoport játékait, sporteszközöket, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen, a babakonyha játékait naponta fertőtleníteni kell. A fertőtlenítő takarítás 

során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (asztalok, 

székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök 

(billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a 

padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.   

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek 

megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.  

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.  A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell 

tartani.  

3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél 

gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. 

Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss 

levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. 

A csoportszobákban a rendszeres szellőztetés mellett ajánlott a légszűrő berendezése 

használata. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

  

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés előtt az asztalok tisztaságára, fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.  

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

4.3 Az étkezéseket megszervezésénél törekedni kell a várakozási idő csökkentésére, a tálalás 

higiénikus lebonyolítására, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, 

tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülésére (tányérok, evőeszközök 

asztalonkénti elhelyezésével) 

4.5 Fokozottan figyelni kell a biztonságos hőkezelésre (legalább 2 percen át tartó 72°C-os 

maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) . Kiemelten fontos 

a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható 

alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.  
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4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

cseppfertőzéstől védett tárolása,  

4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

shasználata szükséges. 

 

  

 

  

5. AZ ÓVODA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  

  

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

vizsgálatok,– a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a 

használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 

figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés) a védőnő számára 

biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét. 

5.2 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.   

  

  

6. TANULÓI 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. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára.  

6.2 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.  

  

  

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

  

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

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az óvodaorvost, aki az 

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő 
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értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül 

keressék meg telefonon a gyermek gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak 

alapján járjanak el.  

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

7.3 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 által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.  

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

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

felül.  

7.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely 

alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

 

  

  

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN  

  

8.1 Amennyiben az óvoda valamely gyermekének vagy alkalmazottjának tesztje koronavírus 

pozitív a a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró hivatala tájékoztatja 

az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát.   

8.2  Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni 

az intézményben más munkarendet. Az óvodában folyó nevelés rendjéről az Operatív Törzs 

dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást 

kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, 

hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti nevelés folytatására. A további 

népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.  

8.3 A szükséges gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának 

változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  

  

9. KOMMUNIKÁCIÓ  

  

9.1 Az óvodavezetésnek a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követnie a 

koronavírussal kapcsolatos információkat. 
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9.2 Az intézményvezető kérdéseit felteszi a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen, 

amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják 

meg.  

 

Veszprém, 2020. 09.28.                              

 

                                                                                                  Rádóczy Ágnes                                                                                         

                                                                                                Intézményvezető 

   

  

  

  

  

     

mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
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1. számú melléklet  

  

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok  

  

  

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:   

  

  

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres 

tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

- játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

- pókhálók eltávolítására;  

- rovar- és rágcsálóirtásra; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, 

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz 

kifolyjon.   

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.   

    

  


