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A kevermesi Szent Orsolya Általános Iskola és Óvoda óvoda intézménye a 2020/2021. nevelési évben az országos 
járványügyi készenlét idejére alkotta meg Intézkedési tervét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott 
eljárásrend alapján. A járványügyi készenlét alatt, ahhoz, hogy a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány ellen 
védekezni tudjunk, mindenki egészségének megóvása érdekében összefoglaltuk azokat a szabályokat, melyeket ez a 
dokumentum tartalmaz. Be kell közösen tartanunk a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a koronavírus 
járvánnyal kapcsolatban kiadott járványügyi szabályokat. 

Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben várja a gyermekeket. Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, 
biztonságát, fejlődését az óvoda megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett 
speciális szabályokat szíveskedjenek megismerni, és a benne foglaltakat betartani! Az Intézkedési tervben 
meghatározásra kerülő szabályok, a járványügyi készenlét teljes időtartama alatt érvényesek.  

Hatálya kiterjed az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre.  

Kérjük az Intézkedési Tervben foglaltak maradéktalan betartását, a felelősségteljes együttműködést. Kiemelten 
fontos az információk megosztása, a gyors helyzetfelismerés és reagálás, a korrekt kétoldalú tájékoztatás. Kérjük, 
ezen szempontok maximális betartását. 
  



Óvodába érkezés és távozás  

A szülők óvodába való belépését a minimálisra csökkentjük, a gyermekeket munkatársaink veszik át az óvoda udvarán, 
előterében vagy ajtajában hogy a megbetegedés kockázatát és a járvány esetleges megjelenését mérsékeljük, megelőzzük. Az 
esetleges sorbaálláshoz a biztonságos távolság megtartását jelzőszalag segíti, azonban az óvoda előtt is kerüljék a 
csoportosulást, fegyelmezett magatartással, kellő távolságtartással legyenek egymástól (legalább 1,5 m). A gyermekek átadása 
délután is az óvoda udvarán, előterében történik. Már az óvodához érkezéskor javasoljuk, hogy a felnőttek védőmaszkot 
viseljenek az óvoda kerítéskapuján belépve, illetve amíg azt el nem hagyják. A védőmaszk használata nem kötelező! 
Az épületbe való belépéskor az előtérben elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező! 

Védő – óvó előírások  

 A gyermekek egy felnőtt kíséretével érkezhetnek az óvodába, illetve távozhatnak onnan. 
 Otthonról egy alvóka hozható be, amit alkoholos fertőtlenítővel lekezelünk.  
 Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket elkülönítjük és a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül 

haza kell vinnie. Legkorábban a lázas állapot utáni jelzéstől számított két hét múlva jöhet ismét közösségbe orvosi 
igazolással. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának 
csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásáról.  

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
 Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg jelentkezésükkor, amin szükség esetén hamar 

elérhetők. 
 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja. Intézményünkben 

gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek. A gyermekeknek gyógyszert, egyéb gyógyszertári 
készítményt az óvodapedagógusok csak akkor adhatnak be, ha a gyermek speciális ellátásra szorul (pl. asztma, allergia, 
cukorbetegség, lázgörcs hajlam) és ezt írásban kérik, valamint szakorvosi igazolással igazolják. Ebben az esetben 
kizárólag címkével ellátott gyógyszert veszünk át, melyen szerepelnie kell a gyermek nevének, az adagolási 
útmutatónak, a dátumnak és a szülő aláírásának.  

 Amennyiben a családban a koronavírus megbetegedés gyanúja felmerül, illetve igazolódik, akkor azonnali jelzés 
szükséges az óvoda felé. Ebben az esetben a gyermek nem látogathatja az intézményt két hétig (14 nap). Karantén alóli 
mentességéről orvosi igazolás szükséges. 

 Egyéb fertőző betegség esetén az óvodát szintén azonnal értesíteni szükséges, mivel a további megbetegedések 
elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, tisztaságra. 

 A szülői értekezletek a járványügyi előírások betartásával kerülnek megtartásra. Egyéb, szükséges információkat 
telefonon, e-mailban, facebookon juttatjuk el, hogy ezzel is csökkentsük a járványveszélyt. 

 A nagyobb létszámra számot tartó programjainkat a járványügyi készenlét idejére felfüggesztjük. 
 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet 

fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Az egyéb tevékenységeket megelőzően 
és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. 

 A szülők, óvodapedagógusok, dajkák közös feladata a gyermekek megtanítása az úgynevezett köhögési etikettre: papír 
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

 A gyermekek ruházata az óvodában:  

 Kérjük, hogy gyermekük részére minden nap biztosítsanak tiszta ruházatot, melyet jellemezze 
praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait 

 Szükséges tartalék ruha 

 Legyen az óvodásnak váltócipője. 

 Ágyneműt az óvoda biztosít gyermekük számára. 

 Pizsamát a szülőnek kell biztosítani, amit hetente hazaküldünk mosásra. 
 

A gyermekek hiányzásának 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 immunhiányos állapotban van, 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. 
 
Esetleges járvány esetén az intézményben történő más munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Amennyiben ez 
előfordulna, az intézmény felügyeletet szervez az óvodában. 

 


