
A Házirend mellékleteként a járványügyi helyzet idejére az alábbi 

óvintézkedéseket vezettük be, melyek minden családra vonatkozóan kötelező 

érvényűek. A szabályzat elkészítése során figyelembe vettük az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a 

Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállított 2020-2021. 

évre vonatkozó intézkedési tervét. 

 

Alkalmazandó szabályzat a 2020-2021. nevelési évben a COVID -19 járványügyi 

helyzetben. 

A köznevelési intézmény gyermekei, dolgozói és családjai egészségi állapotának 

megőrzése érdekében, arra kérek mindenkit, hogy az itt leírt szabályokat 

fegyelmezett magatartással kezeljék és mindenki tartsa be! 

 

- Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására.    

Fokozatosan ügyelünk a tisztaságra és a fertőtlenítésre. A tüsszentéssel, 

köhögéssel járó vírusok továbbterjedésének megakadályozása érdekében, 

vírusölő hatású szerekkel fertőtlenítjük a gyermekjátékokat és a kézzel 

gyakran érintett felületeket. Szellőztetéssel folyamatos friss levegőellátást 

biztosítunk a csoportszobákban is. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet 

fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására. Kérjük a szülőket 

is, hogy gyermekük egészségének védelmében még alaposabban járjanak 

el a haj, köröm 

- A szülő, hozzátartozó, az intézmény épületébe csak óvodavezetői 

engedéllyel léphet be.  

- Reggelente a szülő, gyermekét adja át az ügyeletes dajka néninek, aki 

testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után bekíséri a csoportba. 

- Az óvodába csak egészséges gyermek jöhet. Az intézményben csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó tartózkodhat. 

 



 

- Betegségre utaló jelek esetén a szülőt értesítjük az általa 

megadott elérhetőségeken. A szülőnek gondoskodni kell, gyermeke 

mielőbbi otthoni ellátásban. 

- Az ágyneműt minden héten, pénteken hazaküldjük mosásra, következő 

héten hétfőn tisztán kérjük vissza. 

- A szülő köteles tájékoztatni az intézmény vezetőségét, ha a gyermek 

családjának valamely tagja koronavírussal feltőzött vagy karantén alatt van. 

- A betegségből meggyógyult gyermek csak orvosi igazolással jöhet az 

óvodába. 

- Kérjük a szülőket, hogy otthoni játékokat ne hozzanak a gyermekek az 

óvodába. Kivéve, a legkisebbek alvós játékát, melynek fertőtlenítéséről a 

szülő köteles gondoskodni. 

- A szülőket továbbra is fogadjuk, ha gyermekével kapcsolatos információra 

van szüksége. Az intézményen belüli beszélgetés alkalmával azonban 

megkérem a szülőket, hogy ez idő alatt viseljenek maszkot és használják az 

ajtó mellett elhelyezett kézfertőtlenítőt.  

- Az idei úszásoktatást a törvény nem engedélyezi, a kirándulások, 

programok megtartását nem tiltja, megfelelő óvintézkedések ellenében 

megtarthatók. 

 


