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BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA ÉS BÖLCS ŐDE FERTŐSZENTMIKLÓS 

JÁRVÁNY IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 

KIVONAT 

                                          

 

A 2020/2021 TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL  

 

HATÁLYOS:  2020.09.01.–TŐL VISSZAVONÁSIG 

• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem 
mutató gyermek, látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az 
intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó 
vehet részt.  

• Tájékoztatjuk a szülőket arról, 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. 

• Csoportosulásokat kerüljük az intézményben és az intézmény előtt is! 
• Szülők, akik megtehetik, hogy gyermeküket ebéd után haza tudnák 

vinni, nagyon komolyan és felelősen gondolják át az itt alvást. 
• Előnyt élveznek a kinti (udvari) tevékenységek, gyermekeik a lehető 

legkevesebb ideig lesznek a csoportszobákban. Kérjük, olyan ruházattal 
készüljenek, hogy az esőcseppek esetén se jelentsen problémát a szabad 
levegőn való tartózkodás! Nyilván viharban nem megyünk ki, de sétálni, 
stb. lehet.  

 

Belépés, benntartózkodás, távozás rendje a járvány idején 

• Az óvoda épületében belépni csak testhőmérséklet mérése után lehet. 
• Csak azok a felnőttek (dolgozók, szülök, gyerekek, léphetnek be, akinek 

a testhőmérséklete 37,4 alatt van. 
• Ha a szülő testhőmérséklete ezt meghaladja, gyermeke sem jöhet 

óvodába, csak orvosi igazolással. 
• Beteg, lázas, náthás, köhögős gyermeket nem fogadunk. Ilyen esetben 

mindig orvosi igazolást kérünk.  
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• A cumit, alvókát használó gyermekek szüleit arra kérjük, hogy hétfőn 
alapos fertőtlenítés után hozzák be az óvodába, azt csak hétvégén 
vihetik haza a gyermekek. 

• Az ágyneműk mosása hetente történik. 
• Az öltözőkben a szülők ne csoportosuljanak. Rákóczi óvodában a 

hátsó folyóson 10 főnél,  
• a konyha előtti folyósórészen 6 főnél,  
• a bölcsőde öltözőjében 3 főnél több szülő egyszerre nem 

tartózkodhat. 
•  A Malom úti óvoda öltözőjében 12 főnél több szülő nem 

tartózkodhat a folyóson.   
• Az óvodák ajtaját zárjuk, és csak előzetes hőmérőzés után léphet be 

mindenki az óvoda épületében.  
• A Rákóczi úti óvodában a belépésre csak az első ajtón lesz lehetőség! 

Délben a bejárati ajtók zárva maradnak, az óvónénik, és a dajka nénik 
öltöztetik fel a gyerekeket és engedik ki az ajtón. Ekkor már a szülő nem jöhet 
be. Az ebéd után a gyerekeket 12.45 órakor lehet elvinni. 

Délután az uzsonna elfogyasztása után - jó idő esetén – a gyerekek az udvaron 
tartózkodnak. Ha nem tudunk az udvarra kimenni, a dadus néni öltözteti és 
kíséri ki a gyerekeket; szülő nem jöhet be az épületbe. 

 

• Értekezletek, rendezvények, jeles napok megtartása a szabályok szerint, 
kis létszámban, lehetőleg a szabadban, ha nagyon muszáj. Vonatos, 
buszos kirándulások, bábszínház látogatások, a nagycsoportosok vízhez 
szoktatása a vírus idején nagy valószínűséggel elmaradnak. 

• Szülői értekezletek online, vagy a szabadban. Nagyon szépen kérjük a 
szülőket, hogy az óvodapedagógusoknak ne küldjenek éjjel kérdéseket 
és infókat, mert délután 5 óra után nem köteles ezzel foglalkozni. 
Ugyanez visszafelé is érvényes!!!  

• Ebédjelentés kizárólag az óvoda telefonján! (544-170, nincs füzet 
az iroda és a bejárati ajtó előtt a vírus idején) 

• Az intézményben a szülők csak és kizárólag maszkban 
tartózkodhatnak!  

• A gyermeket csak egy ember kísérheti be! 
• Az intézménybe lépéskor a szülők használják a kézfertőtlenítőt. 
• Érkezéskor a gyermekek alapos kézmosás után mehetnek a 

csoportszobába! 
• Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-
érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 
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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 tanuló hatósági karanténba kerül a részére 
előírt karantén időszakára. 

• Egyéb esetben az eddigi gyakorlat (a 20/2012 EMMI rendelet szerinti) 
az irányadó (ld. házirend) 

 

• TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  
• Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különítenünk, egyúttal értesíteni kell: 
-  a házi gyermekorvost, Dr. Badicu Ágnest, aki az érvényes eljárásrend 
szerint dönt a további teendőkről.  
- a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét 
fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek 
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak 
alapján járjanak el.  

• A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag 
orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, 
azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 2020.szeptember 1-én 
érkező gyerekek szüleinek nyilatkozatot kell kitölteni. Ezt a 
nyilatkozatot tölti ki az óvodás és a bölcsődés gyermek szülője is. Az 
orvos nem ad ki igazolást, ez a jogszabály hatályát vesztette. 

•  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. 

• Ha valaki (gyerek, pedagógus, dolgozó) covidos, az EMMI, az NNK és az 
Operatív törzs intézkedik: dönt arról, hogy hogyan lehet tovább a 
nevelést folytatni.  

• Az ellátást igénylők részére a felügyeletet minden esetben meg kell 
szervezni. 

• A gyermekétkeztetést folyamatosan biztosítjuk, a fenntartóval 
egyeztetve. 

Fertőszentmiklós, 2020. augusztus 31. 

                                                             Kebeleiné Németh Magdolna 
                                                                     intézményvezető 


