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Jelen intézkedési terv (protokoll) módosítasig vagy visszavonásig marad érvényben,a
módosításara a járvanyngyi helyzet alakulásától fiiggően, a tapasúalatok
figyelembevételével kerül sor.

A protokoll

bevezetéséről és alkalmazásétről az intézményvezető köteles gondoskodni, a
fenntartó feladata a me gvaló sítást ellenőrizni.

1. AZ INTÉ,ZvrnNynx r,ÁrocaTÁSA, RENDEZVEI{YEK,
I.I Intézményünket kizárőIag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja.
A nevelésben, iiletve az intézményműködtetésében csak egészségesés tiinetmentes
dolgozó vehet résá. Kérjtik, a szülőket, hogy amennyiben gyermekiiknél ttineteket
észlelnek, a NNK aktuális eljarásrendje alapjan gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles azővodát értesíteni, ha a gyermekénélkoronavírusgyanúvagy igazolt
fertőzés van.

L2 Azépületbe a szülők

csak szájmaszkban léphetnekbe, enélkül nem áll módunkban

a szülőket az intézményünkbe beengedni! Egy gyermekkel csak egy szülő jöhet
be az épületbe. A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket legkésőbb 900
órára kötelesek behozni a szülők az óvodába! 9@ óra után az ővoda főbejaratát
zélrva tartjuk, mivel megkezdjük a délelőtti fertőtlenítést. Ebéd utan hazajarő
gyermekeket a szülők a bqárati ajtőnáI vehetik át, ebben az ídőben az épületbe
belépniük nem szabad.
1.3

A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind azintézmény
területén, mind azintézményépülete előtt az alábbi szabályokat kell betartani.

1.3.1 A gyermeköltözókben

lehetőleg egyszerle csak kót gyermek és kíséróje

tartózkodj on, elkerülve a zsúfoltságot.

I.3.2 A gyermekek

átadásalátvétele a legrövidebb időn belül történjen, ezért
kérjiik mielőbb elhagyni az játszőlldvart és az épületet, valamint az ővoda
épülete előtt kerüljék a szülők, gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas
beszélgetést.

1.4A megfelelő védőtávolság
öltözőkben,

betartása különösen

hogy elkerülhető legyen az öltözőkben

fontos a mosdókban, illetve az
történő csoportosulás.

1.5

Nagy létsámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény
megszeryezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
1.5.1 azOperatív Törzs általmegbaározottlétszám,tkorlát szigorubetartása,

1-5.2

azalapvető

egészségvédelmiintézkedések, szabályok betartasa

(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés,szellőáetés),

1.5.3 zárttérihelyett szabadtérirendezvény szewezése,

I.5.4 arendemény kisebb

körének korlátoása.

A

szülŐk személyes megielenésével jráró szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tarthatók meg. Ameruryiben lehetséges, a csoportok zárt
facebook rendszerben küldött üzenetekkel is elj uttath atők a snilőkhöz.

1.6

2.
2.I

létszámúrendezvényekre bontása és a résávevők

BcrszsncÜcyr SZEMPONTBÓL BIZToNSÁcos rÖRNynznr
KIALAKÍTÁSA
Az

Óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenitőt biáosítunk, melyre eanton
hívjuk fel a szülők figyelmét. Az intézménybe érkezéskor,étkezések előtt és után
minden belépő alaposan mosson kezetvagy fertőtleníts e akezét(a gyerekek esetében
a szappanos kézmosás xötrlnzőrmielőtt
belép a csoportba!

2.2 A ryermekek textiltörölkőzőjét
fertőtlenítve visszahozni!
2.3

hetente kétszer kötelező hazavinni ós kimosva,

A

személYi higiéne alapvető szabályairől a gyermekek, részletes, az adott
korosáálynak megfelelő szintri tájékozlatást kapnak. A gyermekeknek meg kell

tanítani az Úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tÜsszentéskor, majd a hasnált zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos

kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés, melyhez kérjük a szülők együttműködését. A
járványÜgyi helyzetre való tekintettel, a gyermekek ebéd utáni fogmosás
helyett csak
szájöblítést végeznek. Így egyenlőre fogkefere nincs szükség.
2.4

A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az ővodába, kivétel 1 db alvós

PlÜs, ,,nYunYÓka", melyet lehetöleg a gyermek hét elején behoz, és hétvégénvisz
haza. A kÖvetkező héten kimosva, fertőtlenítvehozhatják újra a gyermekek
2,5

A

2.6

A

gYermekek ágyneműjét, pizsamáját hetente
kim osva, fertőtlenítve visszahozni.

kell hazavinni, ós hét elején

kÖhÖgéssel, ttisszentéssel a különböző
felületekre került
érdekébenfokozottan ügyeliink az intézmény tis*aságára,

vírus inaktiválása
a napi többszöri
fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egléb helységekben)
elvégzésére.A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel

gYakranérintettfelületek(ilyenekapadok, asztalok, székek, azajtó-, ablakkilincsek, korlátok,
villanY- és egléb kapcsolók, informatikai eszkazök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb,)

valamint

a padló és a

mosható falfeluletek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre

kerüljenek

A takadást, fertőtlenítést úgy szervezzikmeg, hogy az a gyeríLekek, egészségétne

2.7

veszélyeztesse.

2.8 Zálrt térben a kórokozók koncentrációjrának

csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos, rend§zeres, fokozott intetuitású természetes szellőztetésre,
melY vonatkozik minden zártténe, igy a folyosókra, valamint az egyéb helyiségekre
is. A helyiségek ablakátidőjálras fiiggvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

2.9

Az

Óvodában, haszná|t játékok, sporteszközök,
rendszeresen fertőtlenítj ük.

jatszőtéi eszközök felületét is

nrrEzrnrÉsnn voNATK oZÓ SZABÁLYOK
3.1

Fokozottan ügyeliink az étkezéshelyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.A felületek tisáításakor ügyelünk a környezet vírusmentességéneka

megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétváIasztásával, valamint gyakoribb
fertőtlenítéssel.
3.2 Étkezéselőtt és után kiemelt figyelmet kelt fordítunk a gyermekek alapos szappanos

kézmosásara vagy kézfertőtlenítésére.

3.3

3.4

Az

étkezéseket úgy szervezÁik meg, hogy az óvodai csoportok keveredése
elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható iegyen.

Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek á]tal hasmált edények, evőeszközök,
Poharak, talcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatását, fertőtlenítését,a tisáa
evőeszkÖzÖk, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védetttárolását, önkiszolgáló

rendszerben tÖrténő tálalásnál

az

evőeszközök,

tapogatásának elkerülését,
3.5

tányérok, poharak gyermekek általi

Az étkeáetést végző személyzet szátmáravírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő
szert biztosítunk, és annak rendszeres használaárafokozott

hangsúlyt fektetiink.

GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELESE
4.1

Annak a gyermeknek az óvodai hiényzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélYeáetett csoportba tartozik tartós betegsége (pélűul szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedéseh rosszindulatú

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált

állaPota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiÍnyzásátigazolthianyzásnak tekintjtik. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha
a

gyermek, a hatósági karanténba kerül a részéreelőírt karantén időszakara.

4.2

A gyeímek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatasi
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná|atáről szolő
2012012. (Vn. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes,azok betartasa
szerint szükséges eljárni.

5. TEENDŐKBETEG SZEMELYESETEN
5.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzéstiinetei

észle§iik, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjtikaz gyermekorvost, valamint
a háziorvost, aki az érvényeseljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Elérhetősógekz 06146 613-031, 06146 613_033.
5.2

Az

alábbi tiinetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis

koronavírusra utalhatnak a panaszok
-

:

lóz

- köhögés
- nehézlégzés

híríelenkezdetű szagldsves7tés, ízérzészavara vagy hidnya
- kevésbéspecifikus tüneteh de szintén elkülönítésre von szülcség: fejfójtís,
h id e g r úzás, izo mfáj d al o m, fdr ad éko ny s tíg, h úny ús és /v a gt h as me n és
-

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítésérőlis gondoskodunk, akinek afigyelmét
felhívjuk arra,hogy feltétlentil keressék meg telefonon a gyermek háziorvosátfttáú
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapjanjárJanak el.
5.3

Amennyiben felmerül a COVID-l9 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkószültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre.A háziorvos,
hrázi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-L9 fertőzés gyanűjara
vonatkozóannyilatkozni. Amennyibenfennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK
áIta| kiadott aktuális eljarásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.

5.4

A

gyermek az ővodába - hasonlóan más megbetegedésekhez
igazolással térhet vissza!

-

l<rzárólag orvosi

5.5 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre

Óvodán kÍyüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet

kerül az

az éintett intézményben
meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében.Amennyiben az intézményben
objektív okokbÓl nem szeryezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó
gondoskodik.
5.6

A

gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétke ztetést.
Felsőzsolca, 2020. augusáus
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