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Kisbajcs 2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. szeptember 7-én kiadott intézkedési terv
alapján (2. verzió) módosítottuk az intézményünkre vonatkozó eljárásrendet, amely a
járványügyi megelőzési szabályok változásának függvényében a továbbiakban is
módosulhat, változhat.

I. Intézményünk látogatása, rendezvények

Óvodánkat csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. Az
intézményben csak egészséges és tünetmentes dolgozó tartózkodhat, és láthatja el
feladatkörét.
Az a gyermek vagy pedagógus, aki bármilyen betegségből adódóan otthon marad, a
háziorvos, kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel, valamint szülői
nyilatkozattal jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság
által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!
Külföldről hazautazó családok esetében a járványügyi megelőzési intézkedések protokollját
kell alkalmazni és erről az intézményt értesíteni.
Az intézmény területére a szülők, a partnerek kizárólag szájmaszkban léphetnek be. A
gyermekek átadása és átvétele a bejárati ajtónál csengetéssel történik. Kérjük elkerülni a
csoportosulásokat, a hosszas beszélgetéseket, és kérjük az intézmény területének mielőbbi
elhagyását.
A szülői értekezlet a járványügyi előírásoknak megfelelően, csak kis csoportban (új
gyermekek szülei részére) tartható meg, a már óvodás gyermekek szülei írásban kapnak
tájékoztatást.

II. Biztonságos környezet alakítása

Az előtérbe vírusölő hatású kézfertőtlenítő biztosított melynek használatára folyamatosan
felhívjuk a gyermekek figyelmét. A gyermekekkel meg kell ismertetni a papír zsebkendő
helyes használatát (tüsszentéskor, köhögéskor) a használt zsebkendő eldobását és az alapos
kézmosás szabályait.
A gyermekek ebben az időszakban otthonról hozott játékokat, alvókákat nem hozhatnak az
intézménybe.
A gyermekek ágyneműjét hetente kell hazavinni, kimosni és a hét elején fertőtlenítő
vasalással ellátva visszahozni.
Az intézményben fokozottan figyelünk a fertőtlenítésre, melyet naponta többször meg kell
ismételni: csoportszobákban, folyosón, fürdőkben). Figyelünk arra, hogy a gyermekek
egészségét ez ne veszélyeztesse. Kiemelt figyelmet fordítunk a többször érintett felületekre:
asztalok, székek, játékok, kilincsek, mosdók, wc lehúzók, padlók. Mindehhez vírusölő hatású

szert használunk. A nap folyamán többször szellőztetünk, ahol módunkban áll az időjárásnak
megfelelően nyitva tartjuk az ablakokat.
III.Étkezésre vonatkozó szabályok

Az étkezések során a mosdóhasználatot úgy szervezzük meg, hogy a csoportok keveredését
minimálisra csökkentsük. Fokozottan figyelünk a gyermekek alapos szappanos kézmosására,
és kézfertőtlenítésére. A gyermekek által használt poharakat, evőeszközöket, tányérokat
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatással látjuk el. Figyelünk az étkezés helyszínének, és
felületeinek fokozott tisztántartására, és vírusmentességének megőrzésére.

IV. A gyermekek hiányzásának kezelése

Igazolt hiányzásnak tekinthető, ha a gyermek hatósági karanténba kerül, a részére előírt
karantén időszakára.
Az a gyermek, aki veszélyeztetett csoportba tartozik valamely tartósbetegség miatt
(cukorbetegség, légzőszervi, érrendszeri megbetegedés stb.)
A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint óvodánk házirendjében foglaltak szerint érvényesek,
és azok betartása szerint szükséges eljárni.

V. Beteg személy esetén az alábbi teendők szükségesek:

Ha gyermeknél, vagy az intézményben dolgozó felnőttnél a fertőzés tüneteit észleljük,
azonnal elkülönítjük.
Az alábbi panaszokat észlelve elkülönítés szükséges, valamint a szülő/gondviselő értesítése!
Az értesítést követően a szülőknek minél hamarabb el kell vinnie a gyermeket az
intézményből, értesíteni a háziorvost, és az ő utasításait követni.
-

köhögés
láz
szaglás és ízérzés vesztése, zavara, vagy hiánya
nehézlégzés
fejfájás
hasmenés
hányás
fáradékonyság, hidegrázás

Amennyiben a szülők észlelik gyermeküknél a koronavírusra utaló jeleket, tüneteket, az
NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak
orvosi vizsgálatról!
A szülő kötelessége az intézményt értesíteni, ha gyermekénél koronavírus- gyanú, vagy
igazolt fertőzés áll fenn!
Ha a beteg (koronavírussal fertőzött gyermek) legalább 3 napja láztalan, léguti tünetei
megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó.
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