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A CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIKI
INTÉZKEDÉSI TERVE
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
gondoskodni, a fenntartófeladata a megvalósítást ellenőrizni.

1.

köteles

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

1.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük, a szülőket, hogy
amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje
alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát
értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van.
1.2 Az a gyermek, intézmény dolgozója, aki bármilyen betegség miatt otthon
maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel
jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén járványügyi hatóság
által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges
bemutatni.
1.3 Az intézmény területére:
• az ott foglalkoztatott személyen
• az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
• a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
• a gyermeken és
• a gyermeket kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet
be.
1.4 Az intézmény területére csak szájmaszkkal lehet belépni.
1.5 2020. október 1 napjától az intézménybe történő érkezéskor minden gyermek,
dolgozó és a gyermekek fejlesztését ellátó személy köteles magát
testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
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1.6. A gyermeket az intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú
személy maszk viselése mellett a lázmérési pontig, a csoportszoba ajtajáig
kísérheti a gyermeket.
1.7 Egy gyermekkel csak egy szülő jöhet be az épületbe.
1.8 A Bölcsődében a szülő a lázmérési pontig kísérheti be a gyermeket. A
lázmérési pont a gyermeköltöző területe.
1.9 A gyermek csak akkor lehet az intézményben, ha érkezésekor mért
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztiorvos által meghatározott
37.8 C fok mértéket. Amennyiben a gyermek testhőmérséklete eléri a
meghatározott mértéket, pár perc elteltével meg kell ismételni a mérést. Ha
akkor is 37.8 C fok a testhőmérséklet a gyermeket nem lehet az intézménybe
befogadni. Ha napközben a gyermek testhőmérséklete meghaladja az előírt
mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes
képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
1.10 A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket legkésőbb 830 órára
kötelesek behozni a szülők az óvodába! 845óra után az óvoda főbejáratát
zárva tartjuk, megkezdjük a délelőtti fertőtlenítést. Ebéd után hazajáró
gyermekeket a szülők 12 és 1230 közötti időben vihetik el az óvodából. A
délutáni hazabocsájtás ideje: 1430 és 17 óra közötti időben történik. Egyéb
esetben a bejárati ajtó zárva van.
1.11 A járványügyi helyzet súlyosságától függően az intézményvezető saját
hatáskörben elrendelheti az intézmény bejárati ajtajában a gyermekek „zsilip
rendszerű” átvételét és átadását.
1.12 A csoportosulások megelőzése érdekében mind az intézmény területén, mind
az intézmény épülete előtt az előírt védőtávolságon túl az alábbi szabályokat
kell betartani:
1.13 A gyermeköltözőkben lehetőleg egyszerre csak két gyermek és kísérője
tartózkodjon, elkerülve a zsúfoltságot.
1.14 A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn belül történjen meg, ezért
kérjük a szülőket, hogy mielőbb hagyják el a játszóudvart és az épületet.
1.15 Kérjük, hogy kerüljék az óvoda épülete előtt a szülők, gyermekeikkel a
csoportosulást, hosszas beszélgetést.
1.16 Kérjük, hogy az öltözőben ügyeljenek a megfelelő védőtávolság betartására.
1.17 Nagy létszámú gyermek, szülő vagy pedagógus, kisgyermeknevelő egyidejű
jelenlétével járó rendezvény megszervezését határozatlan időre felfüggesztjük.
Az óvodai nevelési programhoz kapcsolódó
rendezvényeket csoportszinten kell megtartani.

intézményi

szintű

közös

Az óvodai térítéses szolgáltatásokat átmenetileg szüneteltetjük.
1.18 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket az intézményben
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nem lehet megtartani. A csoportok a szükséges információkat a zárt facebook
felületen vagy más online rendszerben küldött üzenetekkel juttassák el a
szülőkhöz.
1.19 Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy lehetőség szerint minél többen válasszák az
étkezési térítési díj átutalással történő kifizetését.
2.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA

2.1 Az óvoda, bölcsőde bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk,
kötelező használatára információs táblával felhívjuk a szülők és más,
intézményünkbe érkező figyelmét.
2.2

Az alapos kézmosásra kézfertőtlenítésre napközben is fokozottan ügyelünk.

2.3 Óvodába érkezés után a gyermekekalapos szappanos kézmosás után
lépjenek be a csoportokba.
2.4 Bölcsődébe érkezéskor minden gyermek alapos kézmosás után léphet be a
csoportba.
2.5 Altatásakor az ágyak elhelyezésénél igyekszünk kihasználni az intézmény adta
lehetőségeket a távolságtartás maximalizálása érdekében.
2.6 A gyermekek
fertőtlenítésre!

saját

textiltörölközőjét

hetente

hazaadjuk

mosásra,

2.7 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekekkel
igyekszünk elsajátítatni az úgynevezett köhögési etikettet: könyökhajlatba való
köhögés, tüsszentés, illetve papírzsebkendő használata, majd a használt
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés. Ehhez kérjük a szülők együttműködését.
2.8 A száj higiéné és a gyermek fogazatának megóvása érdekében az ebéd utáni
fogmosást továbbra is biztosítjuk. A fogápoló eszközök fertőtlenítése
folyamatosan megtörténik.
2.9 A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az intézménybe,
esetleges kivétel a gyermek megnyugtatását szolgáló 1 db alvós plüs,
„nyunyóka”. Ennek rendszeres tisztán tartása, fertőtlenítése a szülő feladata,
felelőssége.
2.10 A gyermekek ágyneműjét, pizsamáját hetente kell hazavinni, és hét elején
kimosva, fertőtlenítve visszahozni.
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2.11 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.
2.12 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek,
egészségét ne veszélyeztesse.
2.13 Zárttérben 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.
2.14 A csoportokban, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét is
rendszeresen fertőtlenítjük.
2.15 A kézfertőtlenítő adagolók ellenőrzése, folyadékkal történő feltöltése a dajkák, a
karbantartó feladata.
2.16 A személyzet által használt mosdókba papír kéztörlő, kézfertőtlenítő kerül
kihelyezésre.
2.17 A takarítás rendjét, a fertőtlenítő szerek biztosítását folyamatosan ellenőrizzük.

3.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓSZABÁLYOK

3.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.
A
felületek
tisztításakor
ügyelünk
a
környezet
vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő
szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
3.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos első
sorban szappanos kézmosására, esetleg kézfertőtlenítésére.
3.3 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az óvodai csoportok keveredése
elkerülhető legyen.
3.4 Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek által használt edények, evőeszközök,
poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatását, a tiszta
evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolását,

Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI
9735 Csepreg, Nádasdy F. utca 15.
Telefon: 0694/365065
E-mail: ovodavezeto@pr.hu
OM: 202462
önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak
gyermekek általi tapogatásának elkerülését.
3.5 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos
kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott
hangsúlyt fektetünk.

4.

GYERMEK HIÁNYZÁSOKKEZELÉSE

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 miatt, erről szakorvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt
hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek
hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
4.2 Egyéb más hiányzás igazolására az intézmény Házirendjében szabályozott
módon van lehetőség.
5.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

5.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés
tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal – gyermek esetében értesítjük a szülőket, valamint az intézmény gyermekorvosát, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
5.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk
használata kötelező.
5.3 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
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Gyermek esetén a szülő/gondviselő figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül
keressék meg telefonon a gyermek házi gyermekorvosát. Azt követően az
orvos utasításainak alapján járjanak el.
5.4 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a háziorvos, a 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.
5.5 A gyermek az intézménybe – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza!
5.6 Amennyiben az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, pedagógus, egyéb
dolgozó igazoltan COVID 19 fertőzött azt haladéktalanul jelentjük a
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címre. A jelentés tartalmazza az
érintettek számát, státuszát, (pedagógus, gyermek, stb.) valamint gyermek
esetében az érintett csoport azonosításához szükséges információkat.
5.7 Koronavírus érintettség esetén az intézményben az Oktatási Hivatal rendelhet
el rendkívüli szünetet.
5.8 Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül
az óvodán kívüli, digitális munkarend, az esetleges gyermekfelügyelet
megszervezése a fenntartó utasításának megfelelően történik. Amennyiben az
intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet,
arról a Fenntartó gondoskodik.
5.9 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési
változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

feladat

ellátójának

Szombathely 2020. október 1.
Horváth Béláné sk.
intézményvezető

