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Intézkedési terv 

2021.09.01 

Jelen intézkedési terv módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor 

Intézmény látogatása, rendezvények: 

Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt 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 gyermeknél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van 

Az óvodába való belépéskor kérjük a felnőtteknél kézfertőtlenítő használatát! 

A gyermekeknek és a velük foglalkozó felnőtteknek a nap folyamán a maszk viselése nem kötelező. 

A foglalkozások megtartása során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdóban illetve az öltözőkben, ezt a 

csoportok szakaszos mosdó illetve öltöző használatával igyekszünk megoldani 

Nagy 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, kézfertőtlenítés, szellőztetés 

 

Biztonságos környezet kialakítása: 

A gyermekek esetében a szappanos kézmosás kötelező, mielőtt belép a csoportba 

A felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak! 

A saját textil, gyermektörölköző speciális, jellel ellátott, az a gyermek személyes használatában van. 

Fokozott figyelmet fordítunk a kétnaponta történő rendszeres cseréjére és mosására! 

A  fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. A takarítási ellenőrző íven a dajkanéni és 

az óvónéni kézjellel igazolja a rendszeres takarítás megvalósítását 

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse 
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Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 

Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell 

 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

Fokozottan  kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre.  

Az étkezések folyamatosságának biztosításával a  gyerekek sorban állását minimálisra csökkentjük. 

Gyermek hiányzások kezelése: 

Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását aki vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik, illetve szülő óvodavezetőhöz írt kérelme alapján hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 

A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 VIII.31 EMMI 

rendeletben foglaltak szerint érvényes. 

Teendők beteg személy esetén 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők 

haladéktalanul el kell őt különíteni 

Gyermek esetén a szülő értesítéséről gondoskodni kell. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek a kesztyű és a maszk használata kötelező 

Az alábbi tünetekkel rendelkező gyermek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak 

a panaszok: 

-láz, köhögés ,nehézlégzés ,szaglásvesztés íz érzés zavara,  

erős fejfájás,hidegrázás,izomfájdalom,fáradékonyság,hányás,hasmenésszem gyulladás, kiütések 

A háziorvos, házi gyermekorvos jogosult a COVID19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. 

Amennyiben fenáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek 

megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket 

A gyermek illetve dolgozó kizárólag orvosi igazolással térhet vissza a betegségből 

Fontos a hiteles forrásból való tájékozódás. A koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak 

teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget 

 


