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Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott ,,Intézkedési terv a 2020/2021.
tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről" alapján.
Intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a
szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni,
ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
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.
Betegséget követően a gyermek gyógyulttá nyilvánítását orvosi igazolás bemutatásával kell
igazolni.
-

-

-

Óvoda épületébe való bejutás a főbejáraton történik.
A szülő bekísérheti gyermekét az óvodába.
Belépéskor kötelező a szülő részére a maszk használata, kézfertőtlenítés és az óvoda
dolgozója által végzett testhőmérséklet mérésben való részvétel.
Napközben érkező óvodalátogató is köteles ezeket az óvintézkedéseket megtenni.
Óvodából történő távozás is a főbejáraton történik.
Az óvodáskorú gyermekek csoportjukba lépés előtt folyékony szappannal alapos
kézmosást végeznek és minden kézmosás után papírtörlőt használnak. A
tisztálkodáshoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása az óvoda épületében a
dajkák feladata.
A fentieket a tagintézményvezető ellenőrzi.
A gyermekek a nap nagyrészét az óvoda udvarán töltik a saját részükre kijelölt
udvarukon és a testnevelő foglalkozások is az udvaron zajlanak az időjárást
figyelembe véve.
Tornaeszközöket a foglalkozás után fertőtlenítjük.
Az óvoda épületébe, udvarán törekszünk arra, hogy a csoportok találkozását
elkerülhessük.
Első félévben esedékes rendezvényeink közül csak azok kerülnek megrendezésre,
amelyeket csoportszinten tudnak az óvodapedagógusok megszervezni.
Kirándulásokat nem szervezünk.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
-

-

-

-

Tanévkezdés előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk.
Nevelési év során napi rendszerességgel végzünk vírusölő hatású takarítást
(szemétgyűjtők tisztántartása, asztalok, székek, ajtókilincsek, ablakkilincsek,
villanykapcsolók, mosdó csaptelepek, Wc lehúzók).
Havi rendszerességgel pedig fertőtlenítő nagytakarítást (ajtók, ablakok, szekrények,
székek öltözőszekrények tisztítása, textíliák mosása, játékok, radiátorok, csövek
fertőtlenítése)
Kétheti rendszerességgel a gyermekek ágyneműjét cseréljük.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek napi szinten életkoruknak
megfelelő ismereteket kapnak. (helyes, alapos kézmosás, papírtörlő használata)
Fokozottan gyakoroljuk a gyermekekkel a papír zsebkendő helyes használatát,
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobását és az
utána történő kézmosást.
Fogat nem mossunk.
Napközben a gyermekek folyadékpótlásához saját jellel ellátott poharakat használunk,
melyeket naponta fertőtlenítünk.
Kiemelt figyelmet fordítunk az óvoda helyiségeinek, csoportszobák, öltözők, szociális
helységek természetes szellőztetésére.

Étkezésre vonatkozó szabályok
-

-

Az óvodai csoportok a csoportszobákban étkeznek. Étkezés előtt és után az étkezések
helyszínén és bútorainkon rendszeres fertőtlenítést végzünk (felsöprés, felmosás,
bútorok fertőtlenítése)
Az étkezéshez használt edények, evőeszközök megfelelő hatásfokú fertőtlenítő
mosogatáson esnek át.
Zöldségeket, gyümölcsöket alaposan folyóvízzel történő lemosás után kerülnek
fogyasztásra.
Étkezés előtt és után a gyermekek alapos szappanos kézmosást végeznek.
Az étkezést végző személyek pedig az étkeztetés előtt, alatt és után folyamatosan
végeznek kézfertőtlenítést.

Óvoda egészségügyi ellátás szabályai
Az óvoda – egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásában a járványügyi helyzetnek
megfelelően történik. A védőnői feladatok elvégzése (személyi higiéné, használt eszközök
fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználata) figyelembevételével
történik.
Óvodás gyermekek hiányzásának kezelése
-

A gyermek távolmaradásáról kapcsolatos szabályok továbbra is érvényesek.
Bármilyen nemű hiányzást igazolni kell kivéve a tartós betegség esetén, ha a gyermek
betegségről szakorvosi vélemény áll a szülő rendelkezésére és a gyermek
egészségügyi állapota miatt a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba
tartozik. Akkor hiányzás esetén ezeket a napokat igazoltnak tekintjük. Igazolt még a
hiányzás, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

A gyermek az óvodába hasonló vagy más megbetegedésekhez kizárólag orvosi
igazolással jöhet.

Teendő beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlehetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az óvoda-egészségügyi orvost,
aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülőt/gondviselőt értesítjük, akinek figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék
meg telefonon a gyermek háziorvosát/gyermekorvosát. Azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű
és maszk használata kötelező. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja,
fontos, hogy a megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön
értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19
fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Amennyiben a gyermeknél a szülő bármely tünetet észlel vagy a koronavírus gyanúja fenn
áll vagy igazoltan fertőzött, értesítenie kell az óvodát, házi gyermekorvosát.

Elkülönítő, izolációs helyiség
-

Az intézmény orvosi szobájában helyezzük el azt a gyermeket, aki napközben mutat
fertőzésre utaló tüneteket.

-

A tanuló felügyeletét az óvoda dolgozója látja el, aki számára kötelező a
gumikesztyű és a maszk használata.

-

A fertőtlenítő kézmosásra a helyiségben lévő mosdóban van lehetőség.

-

Értesítjük a szülőt, akihez kikísérjük a bejárathoz a beteg gyermeket, ha megérkezik.

A következő tünetek észlelése esetén a gyermek nem mehet gyerekközösségbe:











köhögés
nehézlégzés, légszomj
láz
hidegrázás
izomfájdalom;
torokfájás;
újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
hányás
hasmenés
sárgaság







bőrkiütés (kivéve a krónikus nem fertőző bőrbetegséget)
egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés
váladékozó szembetegség
gennyes fül- és orrfolyás
tetű- és rüh jelenléte

Ezen tünetek bármelyikének észlelése esetén a szülő gyermekközösségbe nem viheti e
gyermeket. Amennyiben ezek a tünetek az óvodában jelentkeznek a gyermek a
közösségből otthonába küldendő.
Kérünk mindenkit, hogy hiteles forrásból tájékozódjon.
Oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületen kell
követni.
Készült a 12/1991.(V.18) rendelet és a COVID-19 fertőzésre vonatkozó NNK eljárásrend
alapján.
Összeállították: Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat tagjai.

Tápiószőlős, 2020. szeptember 08.

