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MÓDOSÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERV

2020. OKTÓBER 1.

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 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT
IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

- 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.
- Az épületbe, udvarra a szülők csak szájmaszkban léphetnek be, enélkül nem áll
módunkban a szülőket az intézményünkbe beengedni. A folyamatos fertőtlenítések miatt
a gyermekeket legkésőbb 8.30 órára kérjük behozni az óvodába.
A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind az intézmény
területén, mind az intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat szükséges betartani.

- Kérjük, hogy egy gyermeket egy szülő/hozzátartozó kísérjen az
óvodába.

- A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn belül kérjük
elhagyni a játszóudvart és az épületet, valamint az óvoda épülete
előtt kerüljék a csoportosulást, hosszas beszélgetést.

Nagyobb 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.
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A szülők személyes megjelenésével járó nagyobb létszámú szülői értekezletek jelenleg nem
ajánlottak, kisebb létszám esetén is csak a járványügyi előírások szigorú betartása mellett
tarthatók meg. Amennyiben lehetséges, a csoportok online módon adják át az információt,
ebben a formában történjen a tájékoztatás.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata a
felnőtteknek kötelező. Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet
és/vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ,
mielőtt belép a csoportba!

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelet értelmében, a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a
foglalkoztatottak és a gyermekek testhőmérsékletének mérése érkezéskor.

A döntés értelmében foglalkoztatott csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor
mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott
mértéket (37,8 °C).

Gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja
ezt a mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes
képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

A mérési pontokat óvodák esetében javasolt az öltözőkben, előterekben kialakítani, így
ennek megfelelően járunk el.

A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai
dolgozók egyaránt végezhetik.

A gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek, a nap folyamán a maszk viselése nem
kötelező.
Fontos, hogy a személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az
adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani az
úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd
a használt zsebkendő kidobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Ezt az óvodában
is gyakoroljuk, de kérjük a szülői megerősítést.

A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába, kivétel 1 db “alvótárs”
melyet a hét elején behoz és hétvégén visz haza. A következő héten kimosva, fertőtlenítve
hozhatják újra.
A gyermekek ágyneműjét, pizsamáját hetente kérjük hazavinni és hét elején kimosva,
vasalva visszahozni.
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GYERMEKI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

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) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt
hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt
karantén időszakára.

A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint, - az óvoda Házirendje alapján - továbbra is
érvényben van.

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, a
szülőt értesítjük. Betegség esetén orvosi igazolással fogadjuk újra a gyermeket.

Az alábbi tünetekkel rendelkező gyermek 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

Az intézmény alkalmazottai mindent megtesznek annak érdekében, hogy óvodánk
biztonságos környezetben fogadja a gyermekeket. A fertőtlenítés folyamatos, az épület
egészére kiterjed, a megelőző intézkedések betartása kötelező.

Kérem Önöket, a fenti előírások betartásában együttműködni szíveskedjenek.
Hálásan köszönöm, hogy a szabályok betartásával ezután is hozzájárulnak a hatékony
védekezés sikeréhez.

Aszód, 2020-9-30

Nyíryné Gazdik Andrea
intézményvezető
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