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SZÜLŐK RÉSZÉRE KÉSZÍTETT TÁJÉKOZTATÓ
Az óvoda kapuja a TELJES nyitvatartási idő alatt zárva lesz. Csengetésre az alkalmazottak
egyike veszi át a gyermeket a Szülőtől. A szülő biztosítja gyermeke részére a védőfelszerelést
(szájmaszk, napvédő és kézápoló krém)

Az óvodába érkezés/távozás rendje
 A Szülő/gondviselő a kijelölt átvételi pontig kíséri gyermekét. Ott egy óvodai dolgozó
veszi át és kíséri az öltözőbe a gyermeket hőmérséklet ellenőrzés után
 Érkezéskor a gyermek segítséggel átöltözik a szülő által biztosított benti ruházatba
 Mosdóhasználat: alapos kézmosás és kézfertőtlenítő használata után kíséri a kijelölt
csoportszobába.
 Távozáskor az óvodai dolgozó segít a gyermeknek átöltözni, cipőt és ruhát cserélni,
majd kíséri a bejárathoz és átadja a szülőnek a gyermeket
Csoportba sorolás, óvodában tartózkodás szabályai
 Maximum 5 gyermek lehet egy csoportszobában
 A napirendnek megfelelően felügyeleti ellátást biztosítunk (tevékenységek tervezése
ügyeleti időben nincs)
 A szabad játék lehető legnagyobb részét a szabadban, az udvaron kell tölteni (az
időjárás függvényében)
 Étkezések esetén minden asztalnál maximum 2 gyermek ülhet (egymással szemben az
asztal rövid oldalán) így biztosítva a megfelelő távolságot
 Ágyazásnál legalább 2 méter távolságra kell elhelyezni a gyermekek matracait
 A gyermekek által használható játékok (korosztálynak és érdeklődésnek megfelelően
válogatva) elhelyezése a polcokon
 Plüss, textil ruhák (beöltözős jelmezek), párnák ebben az időszakban nem lehetnek a
játéktevékenység részei. A szülők sem adhatnak, a gyerekek nem hozhatnak be
otthonról
 Mosdók, öltözők, öltözői padok naponta többszöri fertőtlenítős áttörlése biztosított
 Kilincsek áttörlése naponta többször (minimum műszakonként és a nyitás/zárás
időszakában mindig)
 Ügyeletbe érkező gyerekek ágyneműjének mosása minden pénteken illetve
szennyeződés esetén azonnal
 Ügyeletbe érkező gyerekeknek naponta tiszta törölköző biztosítása
 Dolgozók számára zárt belső térben (csoportszobában, öltözőben, mosdóban) a maszk
használata kötelező
 Kötelező a dolgozók számára a kézfertőtlenítő használata naponta többször
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A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok


Az óvodánkban csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott,
gyógyszert szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos
gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.
Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.



Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a
gyermeknek a nap folyamán.



Betegség esetén három napos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ
által előírt szabály, mely hiányában a gyermek nem jöhet a közösségbe.



Lázasan illetve betegen kiadott gyermeket csak orvosi igazolással veszünk be.



Az óvodapedagógusok teendője baleset vagy napközbeni megbetegedő gyermek
esetén: A gyereket haladéktalanul el kell látni, a többi gyermek felügyeletét
megszervezni. A baleset súlyosságától függően orvosról gondoskodni kell (mentő,
orvos hívása). Láz, hányás, hasmenés esetén az óvodapedagógus megkezdi a láz
csillapítását (borogatás, hűtőfürdő), majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb
elvihesse gyermekét orvoshoz. Ezután a szülő gondoskodik a gyermekorvos
felkereséséről. A gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Fertőző
betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van (PANDÉMIA, bárányhimlő,
skarlát, pillangóvírus, kötőhártya gyulladás, stb.). Az óvoda pedig a bejelentést
követően fertőtlenítő takarítást végez.



Pedagógiai programunk tartalmazza a Védő-óvó intézkedéseket.



Elhatárolódunk az egészséget károsító illetve egészségre ártalmas anyagoktól
(gyógyszer, alkohol, dohánytermékek, élénkítő szerek) használatától. Élénkítő és
gyógyszereket nem adunk a gyermeknek még szülői kérésre sem!



Alkohol vagy egyéb befolyásoltság alatt lévő felnőttnek, kiskorúnak még szülői
kérésre sem adunk ki gyermeket.
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Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodák,
bölcsődék részére (Megjelent: 2020. március 10. www. nnk.gov.hu)
A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan
kialakult vírust azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 2020. február 12-től „súlyos akut
légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2” (SARS-CoV-2), az általa okozott megbetegedés a
pedig „koronavírus-betegség 2019” , melynek rövidített változata a COVID-19. A fertőzés
terjedése emberről-emberre jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő
direkt vagy indirekt kontaktussal történik. A fertőződés tünete láz, száraz köhögés, légzési
nehézség, lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap.
A betegség 80%-ban enyhe tünetekkel lezajlik. Súlyos betegséggel elsősorban az idősebb
korosztály érintett Speciális kezelés, védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre.
Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az alábbi teendők
betartása:
1. A személyi higiénére fokozottan kell figyelni.
2. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.
3. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő
használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet
kell mosni.
4. A vizes egységekben a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell, a
gyermekek ezek használatát felnőtt ellenőrzésével végezzék.
5. Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit.
6. Szellőztessenek gyakran.
7. A közösségi rendezvények megtartása mérlegelendő.
8. A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-,
fertőtlenítőszer hatásos ellene. Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítmények
használata javasolt.
9. A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt.
10. Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket,
melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok,
villanykapcsolók stb.) Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú
gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.
11. A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal
ellátott helyiségek padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is
alkalmazhatók, abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a
virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel
vannak tüntetve.
12. A személyzet különös gonddal tisztítsa az étkezés során használt eszközöket.
13. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemotermodezinfekciós mosási eljárással történhet.
14. A pamutszálas textília tisztítására mind a két mosási eljárás alkalmazható. A
termodezinfekciós mosási eljárás 90-95°C hőmérsékleten normál, általános mosószer
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alkalmazása mellett történik. Ebben az esetben a fertőtlenítő hatást a magas
hőmérséklet biztosítja.
15. Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő hatású
mosószer alkalmazásával történő úgynevezett gépi kemo-termodezinfekciós mosási
eljárás alkalmazható.
16. Beteg gyermek ne járjon közösségbe.
17. Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál légúti fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény orvosát, aki
az előírt és általa ismert eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén
a szülők értesítéséről is gondoskodni kell.
18. Amennyiben az intézményben a fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség
zárt jellege miatt fennáll a dolgozók és a gondozottak fertőződésének kockázata is. A
járványügyi vizsgálat ezért rájuk is kiterjed.
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