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Jelen intézkedési terv (protokoll) módosí&ásig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítasára a jrárványugyi helyzet atakulasától ftiggően, a tapasáalatok
fi gyelembevételével kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazasaúI az intézrrrényvezető köteles gondoskodni, a
fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizri.

1. AZ |NTtrZtvrÉ§ryEr LÁTOGATÁSA, REI{DEzvnuyrx

1.1 lntézrnénytinket klzaúlag egészséges, tiineteket nem mutató gyermek látogathatja. A
nevelésbeq illetve az inténnény működtetésében csak egészséges és tíinetmentes
dolgozó vehet résá. Kérjiik, a szülőket, hogy amennyiben gyermekiiknél ttineteket
észlelneh azNNK aktuáis eljrirásrendje alapjrán gondoskodjanak orvosi vizsgiálatról.
A sziilő köteles azővodátértesíteni, ha a gyermekénél koronavírusgyanú vagy igazolt
fertőzés van.

1.2 Az épületbe a sziilők csak szájmaszkban léphetnek be, enélkíil nem áll módunkban
a szülőkeú az intézményünkbe beengedni! Esy gyermekkel csak ery szülő jöhet
be az ópületbe. A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket tegkésőbb 9e
órára kötelesek behozni a szülők az ővodába! 9@ óra utan az óvodafőbejaratát
zÁrva tartjuk, mivel megkezdjiik a délelőtti fertőtlenítest. Ebéd utárr hazaJárő
gyermekeket a sziilők a bejárati ajtónáI vehetik át, ebben az időben az éptiletbe
belépniiik nem szabad.

1.3 A csoportosulrások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán mind az intéarrény
területén, mind az intézrrrény épiilete előtt az alábbi szabályokat kell betartani.

1.3.1 A gyermeköltözőkben lehetőleg egyszeíTe csak két gyermek és kísérője
tartó*odj orr, elkerülve a zsúfoltságot.

1.3.2 A gyerrnekek átadasa/átvétele a legrövidebb időn belül történjen, ezért
kéfjük mielőbb elhagyni az játszőudvart és az épületet, valamint az ővoda
épülete előtt kerüljék a szülők, gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas
beszélgetést.

1.4A megfelelő védőüívolság betartása kíilönösen fontos a mosdókban, illetve az
ölttizőkbeno hogy elkeriilhető legyen az ö|tőzőkben történő csoportosulas.

1.5 Nagy létszámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejűjelenlétével jaró rendezvény
megszervezésesoriántekintettelkelllenniazalábbiakla:



1.5. 1 az Operatív Törzs által meghatátozott létszámkorlát ságoru betartrása,

1.5.2 aza7apvető egészségvédelmi irrtézkedések, szabályok betartása
(tavolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

1.5.3 záíltéíihelyett szabadtéri rendezvény szervezése,
1.5.4 a rendezvény kisebb létszímú rendezvényekre bontása és a résávevők

körének korlátozása.

1.6A szülők személyes megielenésével járó sziilői értekezletek csak a járványügyi

előírások betartása mellett tarthatók meg. Amennyiben lehetséges az információk,
kérdések-válaszok, kérések acsoportok ziárt facebook rendszerében is e§uttathatók a
szülőkhöz.

EGESZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGO§ KÖRNMEZET
KIALAKÍTÁsl

2.1 Az óvoda beJáratánál' vírusölő hatasú kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyre ezúton
hívjuk fel a sziilők figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések elótt és utín
minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse akezet (a gyerekek esetében

a §zappanos kézmosás rÖrnr,nZŐ,mie;lőtt belep a csoportba!

2.2 
^ 

ryermekek textiltörölközőjét hetente kétszer kötelező hazavinni és kimosva,
fertőtlenítve visszahozni!

2.3 A személyi higiéne alapvető szabá|yuről a gyermekek részletes, az adott
korosááynak megfelelő szintii ájékoztatxt kapnak. A gyermekeknek meg kell
tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő haszráIaá köhögéskor,
tíisszentéskor, majd a hasanált zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kéúertőtlenítés, melyhez kérjük a szülők eryüttműködését. A
jrirvrányügyi helyzetre való tekintettel, a gyermekek ebéd utáni fogmosás helyett csak
sájöblítést végezrek. Így jelenleg fogkefere nincs sziikség.

2.4 A ryermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az ővodába, kivétel 1 db alvós
p|üs, ,,nyunyóka", melyet lehetőleg a gyermek hét elején behoz, és hétvégén visz
haza. A következő héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra a ryermekek

2.5 A gyerrrekek áryneműjét pizsamáját hetente kell hazavinni és hét elején
kimosva, fertőtlenítve visszahozni.

2.6 A köhögéssel, tiisszentóssel a különböző feliiletekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyeliink az intézmény tisztaságfua, a napi többszöri
fertőtlenítő takadta§ (csoportszobálrban, a folyosókon és egéb helységekben)

elvégzésére. A fertőtleníó takarítrás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézze|
gyakran érintett felül etek (ilyenek a padok, asztaloh székeh az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok,
villany- és egléb lmpcsolók, irformatikai eszközöh mosdók csaptelepei, WC lehúuók stb.)

valamint a padló és a mosható falfelületek űrusölő hatású szerrel fertőtlenítésre
kerüljenek



2.7 Atakadüíst, fertőtlenítést úgy szewezzljk meg, hogy az a gyetmekek, egészségét ne

veszélyeztesse.

2.8 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású tenrrészetes szellőáetésre,
mely vonatkozik minden zárttérre, így a folyosókra, valamint azegyéb helyiségekre
is. A helyiségek ablakát időjfuá§ fiiggvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

2.9 Az óvoűban, haszrált játéko§ sporteszközök, játszotéi eszközök felületét is
rendszeresen fertőtlenítj iik.

3. rrxrzrnTÉ§RE voNATKozÓsZABÁLYoK

3.1 Fokozottarr ügyeltink az étkezés helyszínének tisztaságw4 a rendszeres
fertötlenítésére. A felületek tisáításakor ügyeliink a környezet vírusmentességének a
megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb
fertőtlenítéssel.

3.2Etkezéselőtt és után kiemelt figyelmet kell fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosásiára v agy kézfertőtlenítésére.

3.3 Az étkezéseket úgy szervezzíik meg, hogy az ővodu csoportok keveredése
elkerülhető legyen, sorbaállás esetén a védőtávolság betartható legyen.

3.4 Rendkívül fontosnak tártjuk a gyermekek által hasmáIt edények, evőeszközök,
poharak, tálcák megfelelő hatrásfoku fertőtlenítő mosogatásat, fertőtlenítését, a tiszia
evőeszközök, poharak, tányérok, talcák cseppfertőzéstől védett trárolását, önkiszolgáló
rendszerben történó álalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi
tapogatásának elkerülését.

3.5 Az étkeztetést végző szeméIyrst számára vírusöló haüisú, alkoholos kézfertőtlenítő
szert biáosítunk és annak rendszeres hasmálaárafokozott hangsúlyt fektetiink.

GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELESE

4.1 Annak a gyermeknek az óvodai luányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartonk tartós betegsége (pélüul szív-érrendszeri
megbetegedések, culrorbetegség, légzőszervi megbetegedéseh rosszindulatú
daganatos megbetegedések máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált
állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik és aá bemutatj4 esetleges

Ittanyzátsátigazolttttányzásnaktekintjiik. Igazolt hiányásnak tekintendő továbbri ha
agyerrnek hatósági karanténba keriil a tészéte előírt karantén időszakrára.



4.2 A gyennek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktaüísi
intózrnények működéséről és a köarevelési intézrrények névhasználaátőt szőló
20l20l2. (Vm. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azokbetartása
szsnnt sztikséges elj rárni.

5. TEENDÓK nnrnc §ZEMÉLY ESETEN

5.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál,vagy egyéb dolgozónál fertózés ttineteit
észleljük, haladéktalanul elktilönítjiik, egyúttal értesítjiik a gyermekorvost, valamint
a háztowost, akt az érvényes e§arásrend szerint dönt a további teendőkről.
Elérhetőségek 0ó/46 613-031, 06146 613-033.

5.2 Az alábbi ttinetekkel rendelkező gyerekek elktilönítése sztikséges, ugyanis
koronavírusra utalhatnak a panaszok:

- tda

- köhögés,

- nehézlégzés,

- hírtelen kezdetíí szaglósvesztés, ízerzés zavara vagl híánya,

- kevésbé specifikus tüneteh de szintén elkíilönítésre van szülrség: fejfájds,
hidegrázós, izomfójdalom" fiúradéhonyság, hónyás és/vagt hasmenés.

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a frgyelmét
felhívjuk arra, hogy feltétlentil keressék meg telefonon a gyermek hááowasátfttáá
gyermekorvosát. Aztkövetően az orvos utasíüásainak alapján járJanak el.

5.3 Amennyiben felmerül a COVID-L9 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kertiljön értesítésre. A hráziorvos,
házi gyermekorvoso illetve a kezelóorvos jogosult a COVID_l9 fertőzés gyarújfua
vonatkozóannyilatkoani. Amennyibenfennráll a gyaní, nekik kötelességiik az NNK
által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően eltátíti a beteggel kapcsolato§
teendőket.

5.4 A gyermek az óvodáha - hasonlóan mas megbetegedésekhez - l<izárőtag orvosi
igazolással térhet vissza!

5.5 Amennyiben egy nevelési-oktatasi intémÉnyben átmenetileg elrendelésre kertil az
Óvodán kívüli, digittílis munkarend, a gyermekfelügyeletet az éintett intézrnényben
meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az itftezrnényben
objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó
gondoskodik.

5.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeúetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétke áetést.
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