
Intézményvezetői utasítás 

 a járványügyi készenlét idején 

Tisztelt Szülők! 

 

Az Emberi Erősorrások Minisztériuma megküldte minden intézmény számára az intézkedési 

tervet a 2020/2021-es nevelési évben a köznevelésben, a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről.  

Ennek értelmében: 

Továbbra is be kell tartanunk a közegészségügyi-járványügyi szabályokat, de emellett az 

óvodai nevelés-gondozás alapelveit is szem előtt kell tartanunk. 

A megszokottnál szigorúbban, de rugalmasan szükséges alkalmazkodnunk a helyzethez. 

Kérem ebben minden kedves Szülő felelősségteljes együttműködését!  

A legfontosabb cél mindannyiunk egészségének megőrzése, védelme! 

 

I. Óvodába járás, belépés 

 Az óvodába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek járhat, ott csak 

tünetmentes állapotban tartózkodhat! 

 Amennyiben a szülők a gyermeküknél tüneteket észlelnek, a szülőknek a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján gondoskodni kell az orvosi 

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

vagy igazolt fertőzés áll fenn. 

 Az a gyermek, vagy pedagógus, aki bármely betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

 Az óvoda területén és közvetlen közelében be kell tartani a legalább 1,5 méteres 

védőtávolságot.  

 Az óvoda épületében egyszerre csoportonként 3 gyermek és egy hozzátartozója  

tartózkodhat! 

 Az épületbe való belépéskor minden felnőtt kísérőnek fertőtlenítenie kell a kezét, és az 

intézménybe belépőknek kötelezően fel kell venniük a maszkot. 

II. Általános higiéniai szabályok, fertőtlenítés. 

 Reggel kitakarított, kifertőtlenített környezet fogadja a belépőket, amelynek 

megóvása mindenkinek a feladata! 



 A mosdókban gyermeknek és felnőttnek egyaránt kötelező a szappanos kézmosás, 

felnőtteknek kéztörlésre papírtörlőt kell használni, gyermekek pedig csak saját 

törülközőjüket használhatják! 

 Az intézményben mapközben 3 alkalommal (reggel, délben délután) általános 

fertőtlenítést végzünk (pl. ajtókilincsek, villanykapcsolók, mosdók, folyosók). 

 
II. Betegség, hiányzás, igazolás 

 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

látogathatja. Ez azt is jelenti, hogy a tüsszögő, köhögő és/vagy folyamatosan 

orrát fújó gyermeket elkülönítjük és a szülőt értesítjük. A szülőnek az értesítést 

követően a lehető legrövidebb időn belül haza kell vinnie gyermekét!  

 A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, amin az szerepel, hogy egészséges, közösségbe mehet. 

 Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például: cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, máj- és vesebetegségek, stb…) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, s erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek vagy családja tagjai 

hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

 

             A hiányzás tényét a szokott módon kérjük telefonon jelenteni délelőtt 12:00 óráig.  

             A gyermek újabb óvodai napját, az érkezést megelőző nap délelőtt 11:00 óráig 

kérjük jelenteni. 

 

III. Kapcsolattartás, tájékoztatás 

 Hivatalos ügyintézés az óvodatitkárral, az óvodapedagógusokkal, illetve az 

intézményvezetéssel e-ügyintézés formájában az óvoda elérhetőségein keresztül 

lehetséges. (e-mail: napsugar.ovoda07@gmail.com, telefon: 06 29 423 233) 

 A gyermekkel kapcsolatos napi kérdéseit kérjük csak a legfontosabbra, halasztást 

nem tűrő esetekre szűkíteni, hogy az óvodapedagógust a napi munkájában ez ne 

korlátozza!!!   

 Óvodai rendezvényeket melyek szülői jelenléttel is járnak (pl szüreti bál, 

kézműves foglalkozások nyíltnap keretében stb) a veszélyhelyzet fennálltáig nem 

tartunk!!! 



 A szülői értekezleteket csoportbontásban tartjuk, csoportszobában, 

tornateremben és udvaron. Zárt   térben   ez idő alatt is kötelező a maszk 

viselése, a kézfertőtlenítés, s lehetőség szerint a másfél méteres védőtávolság 

betartása. 

 

Egyéb tájékoztatások: 

 Óvodába érkezést legkésőbb 8:30 óráig kérjük!  

 A befogadás, beszoktatás időszakában egy felnőtt vegyen részt. 

 Kérjük, egy szülő, vagy hozzátartozó hozza, és vigye a gyermeket! 

 Kérjük, a legrövidebb időn belül adják át, és vigyék haza a gyerekeket! 

 A gyerekek alapos kézmosás után lépnek a csoportszobába. 

 A gyermekek mosdójába bemenni szigorúan tilos! 

 Amennyiben szükséges a gyermek számára alvótársnak egy olyan dolog hozható be, 

ami hétfőtől-péntekig az óvodában maradhat. Hétvégi fertőtlenítés után hozhatja vissza 

csak az óvodába. 

 Egyéb tárgyi eszköz, játék nem hozható be az óvodába! 

 Délutáni pihenésnél az ágyak megfelelő távolságra való elhelyezésének érdekében 

kérjük, hogy CSAK a dolgozó szülők gyermeke vegye igénybe a délutáni pihenést. 

 

Köszönjük együttműködésüket! 

 

Tápiószentmárton, 2020. 09. 09 

Gáborné Cseh Judit 

                                                                                                                        Intézményvezető 


