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Általános tájékoztató 
 

Az új típusú koronavírust 2019 végén Kínában azonosították. Az újfajta koronavírus okozta 

megbetegedés leggyakrabban enyhe tünetekkel jár. (láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom és 

fáradékonyság jelentkezhetnek). Ritkábban súlyos kórforma alakulhat ki, ami 

tüdőgyulladással, heveny légzési elégtelenséggel, vagy akár szepszissel (vérmérgezés), 

keringési vagy több szervi elégtelenséggel járhat. Azoknál a betegeknél alakul ki gyakrabban 

súlyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen krónikus alapbetegségben (magas 

vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség, májbetegség, légzőszervi betegség, 

daganatos betegség) szenvednek. 

Jelen intézkedési terv célja, hogy a Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda (a továbbiakban: 

Óvoda) normál működéséhez szükséges szolgáltatásrendszer koronavírus járvány alatti 

megőrzése érdekében: 

 Felhívja az Óvodával kapcsolatban állók figyelmét a járvány következtében várhatóan 

jelentkező problémákra 

 Biztosítson megfelelő szemléletet az Óvodával kapcsolatban állók számára a helyzet 

értékeléséhez és a megfelelő előkészületek megtételéhez 

 Mutassa be azt a minimális előkészületi szintet, amely szükséges és alkalmas az 

alapfeladatok ellátása közben a járvány terjedésének minimalizálására. 

 

Intézkedés hatálya 

 

A pandémiás terv hatálya kiterjed az óvoda munkavállalóira és az óvodában munkát végző, 

illetve azokra a személyekre, akik bármilyen egyéb célból az óvodában tartózkodnak. A 

tervben meghatározott feladatok és intézkedések érvényesek az intézmény egész területére 

viszont nem terjed ki az munkavállalóinak hozzátartozóira és a stratégiai beszállítók 

pandémiás megbetegedések elleni felkészültségének vizsgálatára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 4 

Felkészülés, védekezés 

A higiéniai szabályok megtartása gátat szabhat a járvány terjedésének. Ennek 

legfontosabb szempontjai: 

1. Személyes higiénia 

 Gyakori szappanos kézmosás meleg vízzel 

 Eldobható papírkendők használata kézmosásnál és/vagy mindenkinek saját jellel 

ellátott kéztörlő mely minden nap végén fertőtlenítő mosással tisztítandó illetve 

vasalandó 

 Kötelező kézfertőtlenítés (Intézménybe érkezéskor, egy-egy gondozási és egyéb 

tevékenység kapcsán több alkalommal is, ha kell) 

 Tüsszentés illetve köhögés alkalmával a cseppfertőzés elkerülése érdekében a 

megtanult prevenció alkalmazása 

 

2. Fizikai védelmi intézkedések 

 Arcmaszk viselése minden korosztálynak 

 Egyszer használatos, eldobható gumikesztyű viselése, ahol szükséges (pl. konyha) 

 Védőszemüveg viselése 

 A munkaköri leírásokban szereplő és a HACCP előírásnak megfelelő öltözék a 

különböző munkafolyamatokban 

 Gyermekek ruhájának cseréje beérkezéskor, tároláskor egymás ruháitól való 

elkülönítése 

 

3. Környezeti higiéné 

 A helyiségeket, mosható padlókat fertőtlenítőszeres vízzel szükséges takarítani, a 

normál működéshez képest a takarítás gyakoriságát növelni kell 

 A gyakran érintett felületek (pl. kilincsek) gyakori fertőtlenítéséről kell gondoskodni 

 Helyiségek gyakori, alapos szellőztetéséről kell gondoskodni 

 A kézfertőtlenítő adagolók töltöttségi szintjét gyakrabban kell ellenőrizni  

 A gyermekek által használt eszközök, tárgyak fertőtlenítése folyamatosan legyen 

 

4. Érintkezések korlátozása 

 Intézménybe való szülői belépés korlátozása: a szülők a gyermekeket csak a 

beléptetési pontig kísérhetik (intézmény kapuja), ahol át kell adniuk az ott jelenlévő 

óvodapedagógusnak vagy annak a nevelőnek, aki aznap munkában áll. Az 
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óvodavezetője által kijelölt alkalmazott a gyermeket (lázmérést követően) az 

intézménybe kíséri, felügyeli az átöltözést és a csoportba kíséri 

 A gyermekért a nap végén érkező szülő sem léphet az intézménybe, az átadási ponton 

kell a gyermeket átvenni, ahová az intézmény dolgozója kíséri a gyermeket. 

 A gyermeket nem adjuk ki akárkinek. Megpróbáljuk így is a legkevesebb emberrel 

felvenni a kontaktot. Arra kérjük a szülőket is, hogy mindig ugyanaz jöjjön a 

gyermekért a megbeszélt időben, ne bízzanak meg senkit azzal, hogy helyettük vigye 

haza az óvodást. 

 

5. Tömegközlekedés 

 A járvány terjedésének legideálisabb - közege sok ember összezártsága, amely 

jellemző a tömegközlekedésre. A tömegközlekedés kiváltására az óvoda dolgozói 

esetében több megoldás is adódik, így a saját személygépkocsival, vagy 

rollerrel/kerékpárral/motorral való utazás esetleg gyalog történő bejárás is lehetőség 

valamint a távmunka alkalmazása is egy opció lehet. 

 

Rendkívüli munkarend elrendelése 

 

 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én a COVID-19 vírus terjedésének 

következményeként Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett, ezzel egyidőben 

különleges jogrendet vezetett be. 

Március 14-én megjelent rendelkezései értelmében az óvodákban, bölcsődékben rendkívüli 

szünet rendelhető el. Budapest Főváros XVIII. kerületében működő óvodai ellátást végző 

intézmények vonatkozásában 2020. március 16. napjától visszavonásig rendkívüli szünet 

elrendelésre került. 

A veszélyhelyzet során a gyermek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről 

szóló 152/2020 (IV.27.) kormányrendelet alapján a rendkívüli szünet idejére a bölcsődés és 

óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét kiscsoportos formában, csoportonként 

legfeljebb 5 gyermek felügyeletét és étkezését szülői igény alapján biztosítani kell. A 

rendkívüli szünetnél figyelembe kell venni a szülői igényeket és erre irányuló igény, 

felelősségvállalási nyilatkozat és benyújtása után az egészséges gyermekek részére ügyelet 

biztosítását kell megszervezni.  

A távmunka végzése során rendkívüli esetben bárki berendelhető, ezért a rendelkezésre állás 

mindenki részére kötelező. 
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Ennek értelmében az éppen ügyeletben nem dolgozó munkavállaló köteles az ügyeletes 

napokon túl is rendelkezésre állni. 

 

Az ügyelet biztosításán kívül, a rendkívüli jogrend idején kiemelt feladatok és 

tevékenységek az óvodai ellátástól eltérő munkarend miatt 

 

Az ügyeleti rendszer beosztását 2020. április 30-ig, de legkésőbb május 03-ig minden dolgozó 

egyeztetés után e-mailen vagy az egyéb internetes elérhetőségeik egyikén megkapja. A 

HOME OFFICE-ra illetve a biztonsági ügyeletre a munkát minden alkalmazottra nézve 

terveztük, igény szerinti beosztást elkészítjük a vezető- helyettessel és a szakmai 

munkaközösség vezetőjével közösen. A munkaköri leírás mindenkire érvényes! 

 

Dolgozók bérezése: 

Mivel a szabályzat értelmében 2020. május 01.-től minden munkavállaló munkavégzésre, 

rendelkezésre állásra, távmunkára, ügyeleti rend ellátására kötelezett, így ezen időszakban 

foglalkoztatása megoldott, teljes bérezés illeti meg. 

 

Intézményvezető:  

Biztosítja az intézmény folyamatos működtetését személyes jelenléttel, illetve távmunka 

formájában, gondoskodik az intézmény internetes felületein a szülők folyamatos 

tájékoztatásáról és az aktuális önkormányzati döntések közvetítéséről. 

Az óvodavezető a koronavírus-járványban az óvodai ellátást végző intézmények esetében 

elrendelt rendkívüli szünet ideje alatt elvégzi a pedagógiai program, SZMSZ, Házirend és 

egyéb szabályzatok felülvizsgálatát, illetve a szükséges új szabályzatok tervezeteinek 

megalkotását.  

 

Az online térben biztosítja a fogadó óra lehetőségét, részt vesz az online közösség építésben, 

illetve segítik az óvodapedagógusok online munkáját. Szervezi és támogatja az SNI 

gyermekek egyéni fejlesztésének online formáinak megvalósulását a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, SOFI-val együttműködve. 

 

Óvodatitkár: 

Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges feladatokat végzi a vezetővel illetve annak 

helyettesével. 
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Óvodapedagógusok és gyógypedagógus 

Az óvodapedagógusok munkavállalók munkarendjének kialakítását, munkaköri leírásaiban 

foglaltakat, az óvoda zárva tartási időszakában – valamint a munkavállalók szabadságkiadása 

utáni időszakra vonatkoztatva a speciális helyzethez igazítva alkalmazunk. 

2020. május 01.-től az óvodapedagógusok a szülői ügyeleti igények alapján kerülnek 

beosztásra a gyermekfelügyeletre történő munkavégzésre. 

A Home Office munkavégzés lehetőségének biztosítását, feltételeinek kialakítását, az 

eljárásrendek meghatározását az intézményvezetők saját hatáskörben szabályozták 2020. 

május 01.-től visszavonásig.  

A távmunka végzése során elvégzendő feladatok külön vezetői utasításban kerülnek/ kerültek 

kiosztásra. Az utasításokban megadott határidőkre történő feladatok teljesítését a vezető 

jogosult ellenőrizni. 

 

Pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek 

Az ügyeleti rendszer működtetése idején a gyermekek felügyeletét végzik, kidolgozott 

ügyeleti rendszer formájában. Ezen kívül igény szerint segítik az intézmény működtetését, 

reszort feladatokban való részvétellel támogatják az intézményben a teljeskörű üzemidőre 

történő nyitáshoz szükséges feladatok elvégzését, végzik az intézményfertőtlenítését, 

óvodavezető vagy vezető- helyettes által kiadott feladatok elvégzését. 

 

Dajkák 

A dajkák az óvoda épületének, udvarának takarítását, rendezését, fertőtlenítését végzik 

beosztás szerint. 

A gyermekek beérkeztetésében/hazaengedésében és egyéb aktuális gondozási feladatokban 

vesznek részt tevékenyen. 

 

Konyhai illetve középrészes takarító munkakörben dolgozók 

A konyhai dolgozók fizikai jelenléte elengedhetetlen a gyermekétkeztetés folyamatos 

biztosításának érdekében. Feladatkörük a munkaköri leírás szerint alakul a biztonsági és 

HACCP-s szabályok betartása mellett. 

Kertész - karbantartó 

A karbantartó fizikai jelenléte elengedhetetlen az épület állagának biztonságos megőrzése, 

rendben tartása érdekében. Feladatköre a munkaköri leírás szerint alakul a biztonsági 

szabályok betartása mellett. 
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Általános intézkedések az ügyelet időtartam alatt 

 

Tekintettel a fent megjelölt Kormányintézkedések előírásaira a kerületben egyedi szülői igény 

alapján, ügyeleti ellátást biztosító kérelem (nyilatkozat) benyújtása és elbírálása után 

biztosítjuk az óvodai ügyeletet. 

Az óvodai ügyeletet elsősorban azoknak a gyermekeknek biztosítjuk: 

 Akiknek szülei a járványügyi helyzettel összefüggésben nélkülözhetetlen munkát 

végeznek, valamint  

 Akiket munkáltatójuk a rendkívüli szünet idején nem mentesít a munkavégzési 

kötelezettség alól, illetve számukra távmunkát nem tud biztosítani 

 

Az ügyeleti ellátás megszervezése: 

 Az ügyeletet az óvoda rendes nyitvatartási idejében kell biztosítani 

 Az ügyeletet kiscsoportos formában, legfeljebb 5 fő egyidejű ellátása mellett kell 

megszervezni 

 Az ügyeletet igény bejelentése nyilatkozat alapján történik, a nyomtatvány 

elérhetősége: az intézmény saját weboldalán megtalálható és letölthető a 

jogviszonyban álló gyermekek szüleinek  

 Az ügyelet alatt az étkeztetés a megszokott formában és térítési díjjal vehető igénybe 

 Intézményünk fokozottan figyel az óvoda egészséges környezetének biztosítására 

figyelembe véve a NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT által az óvodák 

számára kiadott gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban útmutatójában 

foglaltak betartását 

 Az ügyeletben, rendes műszakban dolgozók egymástól térben minél inkább 

izolálódnak, ezt az ügyeleti, ill. munkabeosztás is figyelembe veszi, amely külön 

utasításban kerül meghatározásra 

 Az udvaron történő levegőztetés alkalmával is figyelni kell arra, hogy ne egy időben 

történjen az összes ügyeletes gyermek levegőztetése, vagy elkülönített udvar részen 

játszanak az egy csoportba sorolt gyermekek 

 Az ügyelet időtartama alatt – tekintettel annak fokozott veszélyére – ebéd utáni 

fogmosásra nincs lehetőség 

 Az ágyneműt minden pénteken mosni és fertőtleníteni kell. Természetesen bármi 

fertőződés esetén azonnal 
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 A gyermek otthoni ruházatából való átöltöztetés - természetesen az önállóságra 

nevelés megtartásával- benti ruházatra a kijelölt nevelést segítő feladata ( a benti ruha 

biztosítása, tisztántartása a szülő kötelessége) 

 Az ügyeletbe érkező gyermekeket a hozzátartozók a kijelölt fogadási ponton adják át a 

megfelelő óvintézkedések betartásával és testhőmérséklet ellenőrzést követően 

 Napközbeni megbetegedés esetén a szülő köteles a gyermeket minél hamarabb orvosi 

ellátásra eljuttatni, az intézményben felügyelettel elkülönítésre kerül a gyermek a 

szülő megérkezéséig. A járványra való tekintettel köteles jelenteni az orvos által 

kapott diagnózist, hogy a megfelelő intézkedéseket megtehessük. Újbóli 

óvodalátogatás előtt köteles orvosi igazolást hozni, hogy gyermeke egészséges, 

közösségbe mehet. A karantén tényéről információt adni az intézményvezetőének. 

 A munkavállalók figyelmét fel kell hívni arra, hogy azonnal kötelesek bejelenteni, ha 

nem tudnak munkába állni lehetőleg úgy, hogy a távollét indokát is megadják 

 A biztosított védőeszközöket mindenki köteles feladatellátás során használni 

 Az óvodák épületét munkavégzés ideje alatt senki nem hagyhatja el csak 

intézményvezetői engedéllyel, a családlátogatás kiemelten tilos! 

 Mindenki, de különösen a távmunkát végzők kötelesek betartani a Kormány által 

elrendelt utasításokat (a kötetlen munkavégzés alatt is csak szükség esetén menjen 

közösségbe). 

 Mindennap bejelentkezési és tájékoztatási kötelezettsége van az intézményvezető vagy 

a vezető által kijelölt személy részére 
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Egyéb általános és végrehajtási cselekmények 

Az intézmény Pandémiás terve a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre 

Önkormányzata Jegyzője és Polgármestere által 16/2020 (III.30.) kiadott Pandémia esetén 

végrehajtandó feladatok szabályozására vonatkozó Intézkedési tervéhez kapcsolódó 

szabályzó. 

A pandémiás tervben leírt feladatok és intézkedések összhangban vannak a 

gyógyszerrendelésre vonatkozó hatályos törvényekkel (ÁNTSZ), rendeletekkel és 

szabályozzák az együttműködést pandémia során az egészségügyi hatóságokkal. 

A pandémiás tervben meghatározott felkészülési feladatokat a pandémiás megbetegedéseket 

megelőző időszakban önállóan kell végrehajtani. A pandémiás megbetegedések során 

végrehajtandó feladatokat és intézkedéseket önállóan a kialakult helyzet értékelése után, vagy 

az Országos Tisztifőorvos intézkedése alapján kell bevezetni, végrehajtani, az országos 

járvány hivatalos bejelentése után a korlátozó intézkedéseket azonnal be kell vezetni. 

1. Vezetői feladatok 

Pandémia esetén is biztosítania kell az intézménynek az alaprendeltetéséből adódó feladatait. 

Az Óvoda vezetése kiemelt figyelmet fordít a pandémiát megelőző és a pandémiás időszak 

feladatainak tervezésére és a felkészülésre az alkalmazottak egészségvédelme, valamint a 

járvány gazdasági és társadalmi negatív hatásainak minimalizálása érdekében. A szabályzókat 

elkészíti és betartatja.  

A pandémiára történő felkészülés, a pandémiás tervek elkészítése, szükséges intézkedések 

(antivirális szerek, gyógyszerek, egészségügyi maszkok készletezése, otthoni munkavégzés 

biztosítása, külföldi utazás korlátozása stb.) meghozatala elengedhetetlen a világjárványra 

való gyors és hatékony reagáláshoz. A pandémiára történő felkészülés elengedhetetlen a 

megbetegedési - és halálozási ráta minimalizálásának, az üzembiztonság fenntartásának és az 

üzletmenetben keletkező zavarok elkerülésének tekintetében. 

2. Személyi intézkedések, Pandémiás vezetői csoport létrehozása 

A tervezés és a felkészülés végrehajtásának koordinálására az intézmény védelemi 

feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységének/személynek a feladata. A védekezés 

időszakában Pandémiás vezetői csoportot kell működtetni, melynek tagjai az intézmény 

vezetői, vagy megbízott képviselői. Intézményünkben a Honvédelmi Intézkedési tervben is 

feltüntetett munkavállalók, alkalmazottak. A Pandémiás vezetői csoport vezetését az 

intézmény védelmi feladatainak ellátásáért felelős szervezetének vezetője látja el.  
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A Pandémiás vezetői csoport feladata különösen 

 Rendszeresen ülésezik és értékeli a kialakult pandémiás helyzetet, meghozza a 

pandémia kezeléséhez szükséges intézkedéseket 

 A pandémiás tervet szükség szerinti felülvizsgálja/tatja 

 A folyamatos működéshez és biztonság fenntartásához szükséges minimális 

létszámokat és tevékenységeket szükség szerinti felülvizsgálja 

 Tartja a kapcsolatot a fenntartó önkormányzattal 

 A védőeszközök, antivirális szerek, szezonális, pre-pandémiás és pandémiás 

védőoltások, gyógyszerek mennyiségére és szükség szerint a beszerzésére javaslatot 

tesz a vezetés felé 

 Gyakorolja a pandémiás kommunikációt, a munkavállalók tájékoztatását, felkészítését 

megszervezi 

 A pandémiás működési rend bevezetését és egyedi intézkedéseit szükség esetén 

elrendeli 

Az intézmény vezetőinek feladatai 

 Szükség esetén megtárgyalja és jóváhagyja a pandémiás intézkedéseket 

 Biztosítja az anyagi forrásokat a terv által meghatározott feladatok végrehajtására, a 

fenntartó intézkedéseit, utasításait figyelembe veszi ezzel kapcsolatosan is 

Az intézmény pandémiás tervében meghatározott alapfeladatainak ellátását a pandémia 

időszakában, a pandémiás tervben meghatározott minimális létszámmal és működési renddel 

kell végrehajtani. 

3. Pandémia hatásai az intézmény működésére 

Pandémia esetén, amikor a megbetegedési arány magas, az intézmény működésének 

biztosítása érdekében az időben történő védőintézkedések ellenére is, számolni kell a 

munkavállalók megbetegedésével és a munkából való kiesésével. Jelentős többletterhelés (a 

minimálisan szükséges létszám biztosítása érdekében) várható a munkaképes, egészséges 

személyzetnél. 

A fertőzésnek legjobban kitett dolgozók a következők: 

 Idősebb korosztályhoz tartózó alkalmazottak 

 Krónikus betegségben szenvedő munkavállalók 
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A fertőzések megfelelő korlátozó, illetve tiltó intézkedésekkel megakadályozhatók, 

csökkenthetők. Fel kell készülni arra, hogy azoknak a munkavállalóknak, akiket nem tudnak a 

munkavégzés alól mentesíteni, védőeszközöket szükséges biztosítani. 

A pandémiás időszakban az üzemeltető személyzetre fokozott veszélyt jelentenek a szülők és 

külsős munkavégzők (intézményben felújítási munkálatokat végzők) 

A pandémiás időszakban, ha tervszerű karbantartást végeznek, számítani kell arra, hogy a 

karbantartást végzők (külső vagy belső munkavégzők) nem tudják a szerződésben vállalt 

tevékenységeket határidőre elvégezni (vismajor). Ebben az esetben meg kell fontolni a 

karbantartási munkák felfüggesztését úgy, hogy az a biztonságot ne veszélyeztesse. 

Fel kell készülni a pandémiát megelőzően, illetve a pandémia időszakában és azt követően a 

megfelelő szintű külső és belső tájékoztatásra, és a pandémia megelőzésével, a 

következmények csökkentésével kapcsolatos feladatok oktatására. 

A pandémia időszakában a fertőzések megelőzése, csökkentése érdekében, ahol lehet, 

távmunkával kell a tevékenységet biztosítani, korlátozni kell az értekezleteket, 

megbeszéléseket, oktatásokat, csoportos rendezvényeket. Megbeszéléseket, egyeztetéseket a 

rendelkezésre álló kommunikációs eszközökön kell végrehajtani (telefon- videokonferencia, 

e-mail, közösségi média stb.). 

A pandémia időszakában kialakult helyzetről és a tett intézkedésekről a fenntartó 

Önkormányzatot vagy annak kijelölt köztisztviselőjét folyamatosan tájékoztatni kell, a normál 

működéstől, érvényes szabályozásoktól való eltéréseket sürgősséggel kell engedélyeztetni, 

egyeztetni. 

4. Feladatok és felelősségek időszakonként 

A pandémiás időszakban végrehajtandó intézkedéseket és a végrehajtásért felelős 

szervezeteket, személyeket, határidőket részletesen az „Intézkedési táblázat” (2. számú 

melléklet) tartalmazza. 

A feladatok leírása iránymutatás jellegű, ezen – figyelembe véve a Kormány és ÁNTSZ 

utasításait - változtatni lehet. Az egyes fázisokra meghatározott végrehajtandó feladatokat a 

kialakult helyzet függvényében el lehet hagyni, vagy szükség esetén korábban végre lehet 

hajtani. 

A pandémiás felkészülést a védelmi feladatokért felelős személye/szervezeti egysége irányítja 

és koordinálja. Az erőforrások biztosítása az önkormányzat feladata, az intézmények 

költségvetése rendelkezésre áll a beszerzések biztosítására. 
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5. Utazás és közösségi érintkezések korlátozása 

A pandémia különböző időszakaiban a közösségi érintkezések korlátozása is segíti a 

pandémiát okozó vírus, vagy más kórokozó terjedésének lassítását, esetleg megakadályozását. 

Ezért amennyiben lehetőség van rá a munkavállaló esetében, ahol természetesen ez lehetséges 

biztosítani kell a munkavállaló számára a munkakörének otthonról történő ellátását. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani a tömegközlekedési eszközök használatának elkerülésére a saját 

gépjármű használatának bevezetésére vagy egyéb lehetőségek kiaknázására.  

6. Szezonális influenza oltási program 

A feladattal megbízott foglalkozás egészségügyi szolgáltató minden évben meghatározza a 

szükséges mennyiséget és beszerezi a vakcinát. Az oltás nem kötelező, de hangsúlyozni kell a 

munkavállalók felé ennek előnyeit és egy esetleges influenza pandémia esetén fennálló 

keresztvédettségi lehetőséget. A szezonális influenza védőoltással kapcsolatos teendőket a 

feladattal megbízott foglalkozás egészségügyi szolgáltatóval együttműködve a támogatási 

feladatokért felelős személy/szervezeti egység koordinálja. 

6. Az antivirális szerek rendelése, tárolása, felhasználása 

A munkáltató a kritikus munkakörök esetén, prevenciós céllal biztosítja az beszerezhető és 

piaci forgalomban elérhető antivirális szereket. A kritikus munkaköröket és a hozzá tartozó 

létszámot a terv 3. számú melléklete tartalmazza. 

Az antivirális szerek beszerzését, amennyiben ezek kereskedelmi forgalomban 

beszerezhetőek, a meghatározott létszám alapján a végrehajtás feladataiért felelős szervezeti 

egység vezetője végzi. 

7. Az antivirális szerek tárolása 

Az antivirális szerek beérkezése után az intézményvezető rendeli el azok tárolási helyét. A 

készítmények típusáról, darabszámáról és szavatossági idejéről nyilvántartást vezet. A 

készítmények szavatossági idejének lejárta előtti gazdasági tervezési évben gondoskodni kell 

a csere költségeinek betervezéséről, amennyiben a kereskedelmi forgalomban kaphatóak, a 

lejárat előtti cseréről, vagy új beszerzésről.  

8. Egészségügyi maszkok 

Az egészségügyi maszkok beszerzését és alkalmazását önkormányzattal egyeztetve mielőbb 

meg kell kezdeni. A szükséges maszkok mennyiségét az 5. számú melléklet tartalmazza. 

http://www.pandemia.hu/szezonalis-influenza.html
http://www.pandemia.hu/antiviralis-szer.html
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A pandémia során az FFP2, FFP2D, FFP3, FFP3D, minőségű, egyszer használatos légzésvédő 

eszközök alkalmazása hatékony (Országos Epidemiológiai Központ, EPINFO 16. évfolyam 

20. szám ajánlás). 

A szükséges légzésvédők mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a munkavégzés 

biztosításához szükséges munkavállalók ellátását a pandémia első hullámában biztosítani 

tudjuk. 

A tervezési időtartam konzervatív megközelítéssel 8 hét. Műszakonként folyamatos viselés 

esetén 2 darab légzésvédő használata szükséges. 

9. Humán erőforrás biztosítási és üzemeltetési-karbantartási valamint kommunikációs 

tevékenységek tervezése 

 Fel kell mérni és folyamatosan nyilván kell tartani a megfertőzöttek, távollévők 

számát, beleértve azokat, akik a munkahelyen betegedtek meg. Szabályozni kell a 

biztonságos munkába való visszatérés feltételeit a pandémia után. Kiemelt figyelmet 

kell fordítani a betegek otthon tartása, mivel ez rendkívül fontos a pandémiát okozó 

vírus, vagy más kórokozók terjedésének megfékezése szempontjából. 

 A lehetőségeket figyelembe véve biztosítani kell a kulcsfontosságú alkalmazottaknak 

az otthoni munkavégzést. 

 Meg kell határozni a humán tevékenységért felelős szervezetnél a munkavégzés 

irányelveit, a pandémia esetén szükséges minimális feladatrendszert (pl. rugalmas 

munkaidő, kompenzáció, betegség miatti hiányzás). 

 Meg kell határozni a pandémiára vonatkozó kommunikációs stratégiát és célokat, 

amely magába foglalja a többszintű kommunikációs csatornák (website, közösségi 

média, stb.) alkalmazását. Meg kell határozni a megbízható és aktuális információk 

kiadásának folyamatát a pandémia különböző időszakaiban. 

10. Takarítás és fertőtlenítés 

Pandémia esetén, az intézmény teljes területére el kell rendelni a fokozott fertőtlenítést és 

takarítást. A takarítás megszervezéséért és a fertőtlenítőszerek biztosításáért a szolgáltatási 

feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője felel. 

A takarító személyzet részére megfelelő védőruházatot és légzésvédőt kell biztosítani  

Belső kommunikációs célkitűzések 

 Az intézménynek a belső tájékoztatási lehetőségeit felhasználva kell tájékoztatását 

nyújtani a pandémiával kapcsolatosan végrehajtott és tervezett feladatokról, a 

kockázatokról és a pandémia esetén hozott intézkedésekről.  
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 Az intézmény munkavállalóival éreztetni kell, hogy kiemelten kezelik a 

munkavállalók egészségének védelmét, ennek érdekében hatékony kommunikációt és 

párbeszédet kell folytatni a munkavállalókkal. 

 Növelni kell a pandémiával kapcsolatos tájékozottságot, és megismertetni az erre 

vonatkozó közegészségügyi információs forrásokat és irányelveket. 

11. Külső kommunikációs célkitűzések 

 Biztosítani kell, hogy az önkormányzat és az óvoda pozitív külső megítélése egy 

pandémia esetén sem csökkenjen. Ki kell hangsúlyozni, hogy a biztonság és a 

munkavállalók egészségének védelme a legfontosabb és ez nem gazdasági kérdés az 

önkormányzat részéről. 

 Biztosítani kell, hogy az intézmény külső partnerei és a szülők kellő időben és 

tartalommal tájékoztatást kapjanak a pandémiás tervezésről, intézkedésekről. 

 Biztosítani kell az intézmény belső pozitív megítélésének fenntartását, a 

munkavállalók számára biztosított és rendelkezésre álló antivirális készítményekkel, 

gyógyszerekkel és a vakcinák alkalmazása során esetleg felmerülő mellékhatások 

minimalizálásával. 

12. A kommunikáció alapelvei 

A kríziskommunikáció során az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt: 

 A globális pandémiára való felkészülés, illetve az pandémiát kezelő tevékenységek 

végrehajtása során mindig a munkavállalók érdekeit tartjuk szem előtt. 

 Egyértelműen el kell magyarázni az önkormányzat szerepét egy pandémia 

kezelésében. 

 Ki kell hangsúlyozni, hogy az önkormányzat felelősséggel tartozik a munkavállalók 

egészségének védelméért. 

 Az önkormányzat egy pandémia kapcsán felmerülő feladatok és a tervezés során a 

lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra törekszik. 
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Záró rendelkezések 

Az Intézkedési Terv rendelkezéseit a munkavállalókkal elektronikusan és szóban is ismertetni 

kell, hogy az abban foglalt előírások maradéktalanul betartásra kerüljenek. A megismertetés 

az intézményvezető feladata és felelőssége. 

Jelen intézkedés 2020. május 01 napjától hatályos és visszavonásig érvényes. 

 

 

 

 

Vecsei Brigitta 

Intézményvezető 

Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 
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A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 

 

Megismerési nyilatkozat 

(az intézmény dolgozói részére) 

 

A 2020. május 1. napjától hatályba lépő, a rendkívüli szünet alatt a gyermek ügyelet ellátására 

vonatkozó pandémiás veszélyhelyzet csökkentésére kiadott intézkedési tervről szóló ...../2020 

vezetői utasítást megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során 

köteles vagyok betartani.  

 

 

Megismerési záradék az alkalmazottak aláírásával 

Az ügyelettel kapcsolatos információkat megkaptam, a szabályzókat megismertem és azt az 

előírásoknak megfelelően alkalmazom. 

 

Óvodapedagógusok és 

gyógypedagógus 

Pedagógiai és gyógypedagógiai 

asszisztensek 

Szakmai Munkát 

közvetlenül segítők 
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A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 

 

Megismerési nyilatkozat  

(szülők részére) 

 

A 2020. május 1. napjától hatályba lépő, a rendkívüli szünet alatt a gyermek ügyelet ellátására 

vonatkozó pandémiás veszélyhelyzet csökkentésére kiadott intézkedési tervről szóló ...../2020 

vezetői utasítást megismertem. Tudomásul veszem, hogy az ügyelet igénybevétele során a 

szülőkre vonatkozó rendelkezést köteles vagyok betartani.  

 

  

Név 

 

 

Dátum 

 

Aláírás 
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Mellékletek 
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Kritikus munkakörök, létszámszükséglet 

 

 Munkakör Létszám Beosztás DE/DU 

 Óvodapedagógus 9 

A pandémiás helyzetre való 

tekintettel a szülői igények 

illetve törvényi 

előírásoknak megfelelően 

 

 

 Gyógypedagógus 1 

 Pedagógiai asszisztensek 5 

 Gyógypedagógiai asszisztensek 6 

 Dajkák 9 

 Óvodatitkár  1 

 Kertész- karbantartó 1 

Jelen állás szerint: 32  

Összes létszám az alapító okirathoz kapcsolódó 

feladatellátáshoz 33  

 

 

 

Intézményirányítás, munkáltatás, gazdasági tevékenységért felelős személyek 

Ssz. Munkakör Létszám Szervezet Műszakbeosztás  

1. Intézményvezető 1 A pandémiás helyzetre való 

tekintettel a törvényi előírásoknak 

megfelelően 

 

 

2. Vezető- helyettes 1 

3. Óvodatitkár 
1 

 

 

Egyéb tevékenységért felelős 

A Honvédelmi intézkedési terv szerint és az intézmény belső szabályzóiban 

meghatározottakkal összhangban az alkalmazottak megismerési záradékot írtak alá 

Ssz. Munkakör Létszám Szervezet Műszakbeosztás 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

Összesen:  
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Antivirális szerek és egészségvédelmi maszkok mennyiségének kalkulációja 

 

Antivirális szerek 

Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

Kézfertőtlenítő folyadék 

gyermekek részére 
6X3 

minden csoportnál a 

mosdókban 

Kézfertőtlenítő folyadék 

felnőtt részére 
9 Minden helyiségben 

Virucid hatású felmosószer 9 

A HACCP szerint  

Virucid hatású általános 

lemosószer 
9 

Virucid hatású szaniter 

fertőtlenítő 
9 

   

   

 

Légzésvédő 

Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

Önkormányzat által 

biztosított mosható maszk 
Minden dolgozónak kiadva 

Aláírásukkal igazolva az 

átvétel 

   

   

 

 

Az automata vagy pumpás  kézfertőtlenítő eszközök kihelyezése 

 az alábbi helyekre történt: 

Ssz. Kihelyezés helye Darabszám 

1. Delfin csoport mosdó 1 

2. Csibe csoport mosdó 1 

3. Katica csoport mosdó 1 

4. Maci csoport mosdó 1 

5. Pillangó csoport mosdó 1 

6. Süni  csoport mosdó 1 

7. Aula 1 
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Kapcsolattartási pontok pandémia esetén 

 

Riasztási sorrend KÜLSŐ SZERVEZET Telefon/fax szám 

1 Pestszentlőrinc- 

Pestszentimre 

Önkormányzata 

06-1/296-13-00 

 

2 

 

 

Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság (OKF) 

Központi Főügyelet, 

diszpécser 

52-04 

06-1-469-4349 

06-1-469-4293 

06-1-469-4422 

06-20-923-2005 

Fax: 

06-1-469-4300 

06-1-469-4169 

3 Nemzeti Népegészségügyi 

Központ 

06-1/476-1100 

Fax: 06-1/476-1390 
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PESTSZENTLŐRINCI ZENEVÁR ÓVODA  

Óvodai ügyelet biztosításának helyi szabályozása 

2020.05.01.-től visszavonásig 

 

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 kemo-

termodezinfekciós 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. 

 

 

 

 


