
Függelék a 2020-21-es nevelési évben érvényben lévő Házirendhez. 

Tájékoztatás az óvodai neveléssel kapcsolatos járványügyi szabályokról. 

  

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi járványügyi megelőző 

szabályok betartásával egészül ki a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Házirendje. 

Egészséges gyermek és dolgozó 

Az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézménybe kizárólag 

egészséges, tüneteket nem mutató gyermek veheti igénybe az óvodai nevelést. Az óvodai 

dolgozókra is vonatkozik, hogy csak egészségesen láthatják el a munkát.  

Személyi higiéne 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének 

betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, 

kézfertőtlenítés. A gyermekekben egyre mélyebben kell tudatosítani az úgynevezett köhögési 

etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell 

dobni, majd kezet kell mosni. Fokozottan ügyelünk arra, hogy az óvodába érkezéskor, 

foglalkozások, étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására is, melynek érdekében 

a dolgozók számára alapos, minden részletre kiterjedő oktatás megtörtént. Előnyben 

részesítjük a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalkozásokat. 

Amennyiben lehetséges, a foglalkozásokat az udvaron, szabad levegőn tartjuk meg, a 

csoportok egymástól történő elkülönítésével. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának 

minimalizálása érdekében nagyon fontos a csoportszobák fokozott és folyamatos 

szellőztetése.  

Fokozott fertőtlenítés 

Fokozottan ügyelni kell az intézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel 

gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók, 

csaptelepek stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A gyermekek által 

használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén rendszeresen vírusölő 

hatású szerrel kell fertőtleníteni. A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt 

felügyelete mellett végezzék. Kiemelten kérjük a bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású 

kézfertőtlenítő adagoló berendezés használatát.  

Kontaktusok csökkentése 
A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során a szülők törekedjenek a 

védőtávolság betartására és a maszk viselésére.  

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés 

bevezetésével. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos 

szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Rendkívül fontos a gyermekek által használt 

edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta 

evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. Önkiszolgáló 

rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi 

tapogatásának elkerülése.  

Teendő beteg személy esetén 

Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el 

kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a háziorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt 

a további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. Az alábbi 

tünetekkel rendelkező gyerekek 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. A beteg gyermek felügyeletét ellátó 

személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A gyermek az óvodába –hasonlóan más 

megbetegedésekhez –kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell 

fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Amennyiben krónikus betegséggel élő 

gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet 

igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg 

kell tenni. 

 

Szülői tájékoztató a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a 

gyermekek fogadásáról és átadásáról 

1.A gyermek óvodai napjának megkezdésekor a munkatársunk a gyermeket a bejáratnál 

átveszi a szülőtől. Kivétel ez alól a beszokatási hét, amikor  az új gyermek  1 fő kísérővel 

bejöhet  a csoportszobába és az udvaron együtt tartózkodhatnak az csoportban dolgozókkal. 

Ebben az esetben is szükséges a szájmaszk használata, és törekedni kell, hogy a szülők  ne 

csoportosuljanak,és  az intézményt minél előbb hagyják el. Hazamenetelkor ugyanez az 

eljárás érvényesül. 

2.Munkatársunk a gyermekek fogadásakor lázmérő használatával győződik meg a gyermek 

testhőmérsékletéről.37,6 C  testhőmérséklet felett a gyermek az óvodában nem fogadható. 

3.A gyermeket a munkatárs kézmosást követően bekíséri az öltözőbe, majd a csoportba. 

4. A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába, kivétel 1 db alvós plüss 

állatka, amennyiben ez a gyermek nyugalmához elengedhetetlen. 

5.Kérjük a szülőket, hogy az intézmény területén, a gyermekek átadásakor, átvételekor 

maszkot viseljenek. 

6.Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek,  gondoskodjanak 

orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van. 

7.A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tarthatóak meg. Amennyiben lehetséges, az információk a csoportok zárt 

facebook rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. 

8. Fogadóórák megtartásához –óvodapedagógusi, vezetői-előzetes telefonos egyeztetés 

szükséges. Az intézmény mindent megtesz a gyermekek és Önök egészségének védelme 

érdekében: 

 Naponta több alkalommal fertőtlenítünk, a nap végén fertőtlenítő takarítást végzünk 

 Az intézmény munkatársai a járványügyi szabályokat betartják és betartatják. A 

járványveszély időtartama alatt hatályba lévő házirendet elérhetővé tettük az 

intézményi honlapon is. 

Ezen Függelék 2020.09.01-től visszavonásig hatályos. 

Bucsa, 2020.08.31.                                                                     Kovácsné Knyizsák Erika 

                                                                                                               óvodavezető 


