
INTÉZKEDÉSI TERV A TORDASI MESEVÁR ÓVODA JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJÉRŐL 

 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

Az köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

takarítást kell elvégezni. Minden részletre kiterjedve, a takarítási szabályzat 

tartalmaz előírást.  A csoportszobákban lévő játékokat felületfertőtlenítővel 

kezeljük. Az intézmény vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását.  A 

takarításokat úgy kell végezni, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. 

Kiemelten fontos az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása. 

Így a maszkviselés, kézfertőtlenítés, rendszeres szellőztetés az intézmény egész 

területén. Az intézmények bejáratánál vírusölő kézfertőtlenítőt biztosítunk, 

használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, akik számára 

engedélyezett a belépés, fertőtlenítse a kezét. A gyerekek esetében a szappanos 

kézmosás kötelező. A járványügyi intézkedések védelmi intézkedéseiről szóló, 

431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelet értelmében a köznevelési intézményekben 

2020. október 1-től kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek 

testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A gyermek csak akkor mehet az 

intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos 

tiszti főorvos által meghatározott mértéket. Ha a gyermek testhőmérséklete eléri 

vagy meghaladja a meghatározott mértéket, a gyermeket haladéktalanul el kell 

különíteni és értesíteni kell a törvényes képviselőt. A mérési pontokat az udvar felöl 

a csoportokhoz vezető bejárati ajtóknál alakítottuk ki. Az egyes tevékenységeket 

megelőzően, illetve azokat követően szappanos kézmosás, illetve kézfertőtlenítő 

szerek használatával kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

  

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA  

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél 

tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell az  

orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. Az a gyermek, vagy óvodai 

alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 633/2021. (XI. 18.) 

Korm. rendelet értelmében a maszk viselése az alkalmazottaknak kötelező. 



Az óvodában zsiliprendszert tartunk fenn a gyermekek érkezésekor és 

hazavitelekor. A Szülők az ajtóban átadják a dajka vagy pedagógiai asszisztens 

kísérőnek a gyerekeket. A gyerekeket beküldeni egyedül nem lehet. Mivel erre a 

feladatra nincs külön elkülönített személyzet, kisebb várakozás előfordul. 

Intézményünkbe történő belépés előre egyeztetett időpontban, a vezető 

jóváhagyásával lehetséges az oltási igazolvány felmutatásával. 

 Ez nem vonatkozik nevelő-oktatói tevékenységet folytató személyekre, valamint az 

intézményünkbe járó gyermekekre, illetve az intézményvezető engedélyével 

rendelkező hatósági személyekre.   

COVID-19 fertőzés esetén az óvodapedagógus közreműködésével az óvodavezető 

tájékoztatja a területi népegészségügyi hatóságot, aki a kontakt személyekre 

vonatkozóan járványügyi megfigyelést rendel el. Amennyiben egy gyermeknél, 

dolgozónál COVID-19 fertőzés áll fenn, az óvodákat érintő, eddig hatályos 

rendeleteknek és járványügyi döntésnek megfelelően kell eljárni. 

 

Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Dunaújvárosi Járási Hivatalát értesíteni kell. Az Emberi Erőforrások Minisztériumát 

kizárólag óvodai fertőzés esetén kell tájékoztatni, a 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen. A tájékoztatás alapján az adott 

intézményben vagy az érintett csoportban az eddigiekhez hasonlóan kizárólag az 

Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. Amennyiben egy nevelési-oktatási 

intézményben átmenetileg tanügyi intézkedés kerül elrendelésre, a 

gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell oldani. Ebben az esetben, 

azoknak a gyermekeknek, akik nincsenek járványügyi megfigyelés alatt, biztosítani 

kell az óvodai ellátást. 

 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, a gyermek esetében a szülő/gondviselő értesítéséről 

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 gyermek az óvodába orvosi igazolással vagy a 

karanténra vonatkozó határozatban rögzített időpontot követően térhet vissza, 

melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

 

3. ÉTKEZTETÉS 

Intézménynek saját főzőkonyhája van, Az étel csoportonként, tálaló kocsikra van 

kihelyezve.  Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztántartására. Az 

asztalokat étkezés előtt és után fertőtlenítőszerrel át kell törölni. Étkezés előtt és 



után alapos figyelmet kell fordítani a gyermekek kézmosására. Az étkezéseket külön 

csoportokban, a saját csoportszobákban szervezzük. 

 

 

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

 

 

Tordas, 2022. január 17.  
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