
A MOSOLY EGYMI Óvodai intézményegységének járványügyi intézkedési 

terve 

 

 
Az óvodai intézményegység járványügyi intézkedési terve a telephelyet biztosító 

Balassagyarmati Központi Óvoda Házirendjében megfogalmazott, a „Balassagyarmati 

Központi Óvoda eljárásrendje járványhelyzet idejére” című melléklet alapján készült.  

 
1. Felkészülés a nevelési évre 

A nevelési év megkezdése előtt és folyamatosan az óvodai egységben mindenre 

kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni, melyhez a tisztítószert a fenntartó 

(Balassagyarmati Tankerület) biztosítja: 

 felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

 a kézzel gyakran érintett felületek; ajtók-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad) 

faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítása;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

 játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök (udvaros) tisztítására;  

 mosdók csaptelepei, wc lehúzók, radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

 képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

 pókhálók eltávolítására;  

Az intézményegység vezető ellenőrzi a takarítások végrehajtását! 

 

2. Az óvodai intézményegység látogatása 

  Csak egészséges gyermek és dolgozó tartózkodhat az intézményben. A szülő, illetve 

a dolgozó köteles az óvodát értesíteni, ha a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

 Minden szülőnek/gondviselőnek a közösségbe újonnan érkező gyermekéről orvosi 

igazolással igazolnia kell, hogy gyermeke egészséges és közösségbe mehet. Egyéb 

esetben a szülőnek egészségügyi nyilatkozatot kell kitöltenie, melyben nyilatkozik, 

hogy gyermeke egészséges. 

 Az óvodai csoport szobákban, közösségi terekben / mosdó, öltöző/ lehetőség szerint 

gondoskodni kell a lazább elhelyezésről, 1,5 m –es védőtávolságról. 

 A gyógypedagógus/konduktor feladata, hogy az óvodai élet tevékenységeinek minél 

nagyobb részét, időjárás függvényében a szabadban szervezze (kinti gyülekezés, 

étkezés, szabadjáték, kezdeményezések, mindennapi mozgás/testnevelés). 

 Az óvodai beszoktatás első napján a szülő/gondviselő jelen lehet a gyermekével, az 

alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (szükség esetén 

távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, létszámkorlátozás) mellett. A második 

naptól kezdve már nem tartózkodhat az intézményben. Majd közösen egyeztetett 

időpontban érkezik és távozik az intézményből, ezzel is segítve a távolságtartást. 

 Az első félévben tervezett rendezvényeinket szabadtéren szervezzük, az alapvető 

egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartásával (szükség esetén távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, létszámkorlátozás). 

 

3. Biztonságos környezet kialakítása 

 Az intézményegység külön bejárattal rendelkezik a Nyitnikék Tagóvodában, ahol a 

felnőtteknek vírusölő hatású kézfertőtlenítés biztosított. 
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 Az intézményegységbe belépés előtt érintés nélküli hőmérővel ellenőrizzük a 

megérkezőket és kísérőiket. 

 Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően a gyermekeknek szappanos 

kézmosás lehetősége kötelező. 

 Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, ennek hiányában jellel ellátott 

textiltörölközők használata heti kétszeri fertőtlenítő mosása. 

 Javasolt a minél gyakoribb nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés. 

 Lehetőleg a gyermekeket 1-1 szülő kísérje, az öltözőkben egyszerre csak 2 család 

tartózkodjon 1,5 méteres távolságot tartva egymástól.  

 A szülőknek a maszk viselése nem kötelező, de zárt térben ajánlott. 

 Intézményünkben a fogmosás lehetősége minden gyermek számára biztosított.  

Ha gyermekük biztonsága érdekében a járványveszély ideje alatt szüneteltetni kívánják 

ezt a testápolási jó szokást, kérem, jelezzék az intézményegység vezetőnél. 

 Alvós – plüss, cumi behozatala nem tiltott, de legyünk felelősséggel egymás iránt. 

Saját zsákban tárolják és egyezzenek meg otthon, hogy csak alvás idejéig legyen a 

gyermeknél. 

 

4. Étkezésre vonatkozó szabályok 

 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére.  

 Az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére 

fokozottan kell figyelni (vizeskancsó, kenyérkosár), átmenetileg célszerűbb kis, egyéni 

igények biztosításával kiváltani használatukat.  

 Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. 

 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása.  

 A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett szalvéta cseréje minden használatot 

követően indokolt. 

 A jellel ellátott poharakat (udvari, csoportszobai) naponta többször fertőtleníteni kell. 

  Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 
szert kell biztosítani.           

 

5. Teendők beteg személy esetén 

 Amennyiben egy gyermeknél, ill. dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, értesíteni kell az intézmény egészségügyi 

orvosát, aki az eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

 Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, 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 beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező.                                                       

 A gyermek az óvodában – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját 

hatáskörben nem bírálhatja felül.                   

 
 

 


