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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  

 

1.1 Az intézményben az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást elvégeztük, 

figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi központ ajánlását. 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a 

tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.  

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

 

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

oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények 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 gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Elj%C3%A1r%C3%A1srend%2006.12.pdf  

2.2 Óvodánk megteszi a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások 

megelőzésére a nevelési év folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete 

előtt. 

Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket vezetjük be: 

- az óvodába érkező gyermekek egy felnőtt kíséretében, lázmérés után léphetnek be az 

óvodába. 

- az óvoda épületébe belépő szülőnek szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Szájmaszk viselése nélkül nem áll módunkba a szülőket az óvodába beengedni. 

- a folyamatos fertőtlenítések miatt kérjük, hogy a gyermekeket legkésőbb 9 óráig hozzák be. 

- lázas gyermeket nem fogadunk, valamint lázas szülő sem léphet be az óvoda épületébe. 
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- a reggeli érkezéskor illetve a délutáni hazamenetelkor kérjük a szülőket, hogy az öltözőben 

tartsák be a 1.5 m-es távolságot szülőtársaiktól, ügyeljenek arra, hogy a maszk az 

óvodában tartózkodás ideje alatt mindvégig az orrukat és a szájukat is takarja. 

- nyomatékosan kérjük továbbá, hogy a szülők az óvoda területén a szükséges legrövidebb 

időt töltsék, a szülőtársakkal történő megbeszéléseket az óvoda épületén kívül végezzék, az 

óvodapedagógusokkal a napi megbeszélnivalókat a legfontosabb információkon túl lehetőség 

szerint online formában intézzék. 

- az előző években hagyományosan szülőkkel szervezett, nyitott programokat az aktuális 

járványügyi előírásoknak megfelelően szervezzük, szükség esetén zártkörűvé tesszük. Nagy 

létszámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó 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. 

- a gyermekek óvodán belül nem látogatnak más csoportba (kivétel a reggeli valamint a 

délutáni ügyelet).  

- az aulában nem tartunk közös ünnepeket, megemlékezéseket. 

2.3 A gyermekeknek valamint a dolgozóknak maszk viselése nem kötelező.  

2.4 A gyermekek mindennapos mozgását az időjárás függvényében igyekszünk az udvaron 

megtartani, melyek során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A 

tornaszereket használat után fertőtlenítjük. 

2.5 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírásoknak 

megfelelően, maszk, kézfertőtlenítő használata, védőtávolság betartása) tartjuk meg. Emellett 

az online kapcsolattartási formákkal is élünk. 
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3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

 

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használata a szülőknek kötelező.  

3.2 A gyermekek a csoportba csak alapos szappanos kézmosás után léphetnek be. 

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.  

3.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekekkel megismertetjük az úgynevezett 

köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Ehhez kérjük 

a szülők együttműködését. 

3.5 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 (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 szervezzük, hogy az a gyermekek egészségét ne 

veszélyeztesse.  

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk 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 

tartjuk.  

3.8 Az óvodában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük. 

3.9 A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába- az öltözőszekrényben 

sem tárolhat játékot - kivétel 1 db puha alvótárs, melyet lehetőleg a gyermek hét elején 

behoz, és hétvégén visz haza. A következő héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra a 

gyermekek. 
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3.10 A gyermekek ágyneműjét, összes ruháját és óvodai zsákját minden pénteken haza 

kell vinni és hét elején kimosva, fertőtlenítve (pl. Sanitol por) visszahozni. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 

4.1 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.  

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

4.3 Kiemelt figyelmet fordítunk a közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére. 

Az eszközöket megfelelő számban helyezzük ki, a naposi munka helyett minden csoportban 

áttérünk az önkiszolgáló terítésre, az evőeszközök, tányérok, poharak összetapogatásának 

elkerülése érdekében. 

4.4 Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, 

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

tálcák cseppfertőzéstől védett tárolását, a kenyérkosarak tisztítását, a bennük elhelyezett 

kendők minden használatot követő cseréjét. 

4.5 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert 

biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.  

 

5. AZ 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.  
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6.  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 tekintjük. Igazolt 

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

előírt karantén időszakára.  

6.2 A gyermek, a tanuló 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 tüneteit 

észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az 

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő 

értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék 

meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos 

utasításainak alapján járjanak el.  

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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https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/1_sz_mell%C3%A9klet_ismertet%C5%91_2

020.06.11.pdf  

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 óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiadott intézkedési tervnek megfelelően kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza. 

7.5 „Elkülönítés: a gyanús, a valószínűsített és a megerősített eset elkülönítése kötelező. 

a. A gyanús, enyhe tünetekkel bíró beteg otthoni elkülönítésére az egészségügyi szolgáltató 

(alapellátás, járóbeteg szakellátás) utasítása alapján kerül sor, határozattal történő hatósági 

intézkedés nem szükséges. 

b. Amennyiben a valószínűsített illetve a megerősített COVID-19 fertőzöttnek enyhe tünetei 

vannak, és otthonában a megfelelő elkülönítés megoldható, akkor otthonában/tartózkodási 

helyén kerül elkülönítésre, amelyre vonatkozóan határozattal történő hatósági intézkedés 

akkor szükséges, ha az elkülönített személy nem együttműködő… Az izoláció 

megszüntetésének feltételeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.”   

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Elj%C3%A1r%C3%A1srend%2006.12.pdf  

„Otthonában vagy szociális intézményben elkülönített beteg/fertőzött izolációjának 

megszüntetési kritériuma: A beteg legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a 

tünetek kezdete után legalább 10nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes 

fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.” 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/5_sz_mell%C3%A9klet_Kibocs%C3%A1t%

C3%A1si_krit%C3%A9riumok_2020.06.11.pdf  

7.6 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.  
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8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN  

 

8.1 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek 

alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló 

gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.  

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

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetéséről 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 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg 

kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív 

okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.  

8.4 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  

 

Az óvoda munkatársai nevében: 

Csepelyi Erzsébet 

Intézményvezető-helyettes 
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https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-

koronavirussal-kapcsolatban-2020-03-16   
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