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INTÉZKEDÉSI TERV
A 2021/2022-es nevelési évben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről

Érvényes: 2021. szeptember 1-től

A köznevelésben részt vevő óvodás gyermekek és a munkájukat végző óvodai dolgozók
közvetve nagyon sok emberrel vannak napi szintű kapcsolatban, ezért esetükben különösen
fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése. Ennek érdekében
intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Népegészségügyi Központ
(továbbiakban NNK) és az Operatív Törzs által kidolgozott protokoll alapján az alábbi
intézkedési tervben foglalja össze a szükséges intézkedéseket.
Az intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig érvényes, módosításra vagy visszavonásra
a járványügyi helyzet alakulásától függően kapott tájékoztatás alapján kerül sor.
Az intézkedési terv bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni,
a fenntartó feladata a megvalósítás ellenőrzése.
FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE
1. Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni, a
takarítás végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata.
2. A fertőtlenítő takarítás során az NNK ajánlását kell figyelembe venni (1. sz. melléklet).
TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
1. Az intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell
végezni. Az időszakos takarítások ideje lehetőleg olyan időszakra essen, amikor
gyermekek nem, vagy csak kis létszámban tartózkodnak az intézményben. Amennyiben
ez megoldható, ez az időszak az iskolai tanítási szünetek ideje. A takarítások
végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata.
2. A fertőtlenítő nagytakarítások elvégzése során az NNK ajánlását kell figyelembe venni
(1. sz. melléklet).
3. A fertőtlenítő nagytakarítások és a rendszeres fertőtlenítő takarítások elvégzéséhez
szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív
Törzs a szükséges mennyiséget a fenntartó rendelkezésére bocsátja.
AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
1. Az óvodát kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek látogathatja. A nevelésoktatásban és az intézmény működtetésében csak egészséges, tünetmentes dolgozó

vehet részt. Amennyiben a szülő gyermekénél tüneteket észlel, az NNK aktuális
eljárásrendje alapján köteles gondoskodni az orvosi vizsgálatról. Amennyiben
gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn, a szülő köteles az óvodát
értesíteni. Az a gyermek vagy dolgozó, aki bármilyen 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.
2. A csoportszobákban a különböző csoportok keveredését – amennyiben ez lehetséges –
el kell kerülni. Kivételt képez ez alól a reggel 6.00-tól 7.30-ig, illetve a délután 16.00tól 17.00-ig tartó ügyelet ideje, valamint a gyermekek számára kötelezően előírt
fejlesztő célú logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozás. Az egyes csoportok váltása
között a helyiségekben felületfertőtlenítést kell végezni.
3. Az óvodai nevelési év során tervezett óvodai rendezvények megtartásra kerülnek, az
alábbi korlátozások figyelembe vételével:


az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,



az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés),



zárttéri helyett szabadtéri rendezvények szervezése,



a résztvevők körének korlátozása.

4. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezlet megtartása helyett – indokolt
esetben - a szükséges információkat az egyes óvodai csoportok zárt, privát csoportjában
osztják meg a pedagógusok. Szükség esetén egyéni fogadóóra egyeztetése lehetséges.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
1. Az intézmény mindkét bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítő kerül kihelyezésre.
Ennek használata kötelező minden, az óvoda épületébe belépő felnőtt részére. A
gyermekek esetében ezt szappanos kézmosással váltjuk ki, melyre sor kerül a
csoportszobába való belépés előtt.
2. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten
kerülendő.

3. Az alapvető higiénés szabályok betartására kiemelt figyelmet kell fordítani, az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy
alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
4. Az óvodapedagógusok a személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekeknek
részletes, korosztályuknak megfelelő szintű tájékoztatást adnak: papír zsebkendő
használata (köhögési etikett megtanítása), kézmosás szükségessége.
5. Az intézmény tisztaságára fokozottan kell ügyelni, napi többszöri fertőtlenítő takarítást
kell végezni a folyosókon és a mosdókban. A fejlesztő szobák és a tornaszoba
fertőtlenítő takarítása is meg kell történjen az utolsó foglalkozás után. A fertőtlenítő
takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett
felületek (padok, asztalok, székek, kilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók
csaptelepei, wc-lehúzók stb.), valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású
szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
6. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell elvégezni, hogy az a gyermekek egészségét ne
veszélyeztesse. Ennek érdekében a fertőtlenítő takarítás idejét úgy kell időzíteni, hogy
a gyermekek máshol tartózkodjanak abban az időben. A takarítást végző dolgozók
részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése
szükséges.
7. Zárt térben (csoportszobák, mosdók, folyosó stb.) kiemelt figyelmet kell fordítani a
folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A
helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
8. Az intézményben a gyermekek által használt játékokat, eszközöket rendszeresen
fertőtleníteni kell.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. Az étkezés helyének tisztaságára, annak fertőtlenítésére fokozottan kell ügyelni. A
felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására.
3. A zöldségek és gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása kiemelten fontos.

4. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok
cseppfertőzéstől védett tárolása. Azokban a csoportokban, ahol a gyermekek már
önkiszolgáló rendszerben tálalnak, ügyelni kell az evőeszközök, tányérok, poharak
tapogatásának elkerülésére. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
5. Az étkeztetést végző dolgozóknak vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert kell használniuk
az étkeztetés előtt és alatt, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell
fektetni.
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
1. Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozására nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat
és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
2. A járványügyi készültség időszakában az egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. IX. 3.) NM rendelet 3. sz. melléklete,
az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményre vonatkozó, valamint a járványügyi
helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a
védőnő, az orvos és a gyermekek, szülők folyamatos együttműködését.
3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések
(személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése,
maszk használata) figyelembe vételével történik.
4. Az óvodában történő szűrővizsgálatok helyszínén biztosítani kell a szappanos kézmosás
és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a helyiségek fertőtlenítő takarításáról
és a gyakori szellőztetésről.
5. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők,
jelen intézkedési terv „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések
megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a
helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
A GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE
1. Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (pl. diabétesz, légzőszervi megbetegedések, máj- és

vesebetegségek stb.) miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja,
esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő
továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a számára előírt karantén időszakára.
2. A gyermek távolmaradásával kapcsolatban valamennyi szabály az egyébként érvényes
jogszabályban foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
3. Az intézményvezetőnek alapos indok esetén a gyermek távolmaradását igazoltnak kell
tekinteni, ugyanakkor a hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre
nem meghatározott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan
alapos indoknak. Minden erre irányuló szülői/gondviselői kérelem a kérelmező
körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan mérlegelésre kerül,
időszakos felülvizsgálata megtörténik az intézményvezető által.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
1. Amennyiben egy gyermeknél vagy óvodai dolgozónál fertőzés tünetei (köhögés, láz,
nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara –
kevésbé specifikus tünetek: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás
és/vagy hasmenés) észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni
kell az intézmény gyermekorvosát, aki az érvényes 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.
2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos
illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
4. Betegség esetén a gyermek az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet
az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie,
mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉN
1. A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését,
feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a
rendkívüli szünet vagy a digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására)
vonatkozó javaslat felterjesztése az EMMI feladata.
2. Amennyiben intézményünkben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi
népegészségügyi hatóságot (azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási hivatalát), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumát
haladéktalanul tájékoztatni kell.
3. Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság hivatala által elvégzett járványügyi
vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI
Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja az intézmény alapadatai
megadásával együtt.
4. A koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése
az intézményben a hatályos törvények alapján megyére kiterjedő vészhelyzetnek
minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben csak
az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
5. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e
elrendelni az intézményben más munkarendet, az esetleges digitális munkarend
bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a döntésről haladéktalanul
tájékoztatást kap. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap
arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti nevelés-oktatás folytatására.
6. A digitális munkarendben a nevelés-oktatás ellenőrzése és támogatása a pedagógusok
és a gyermekek (és szüleik) online vagy más, személyes találkozást nem igénylő
kapcsolatában történik. A digitális munkarend elrendelését követő naptól a gyermekek
az óvodát nevelési-oktatási céllal nem látogathatják.
7. Amennyiben óvodánkban átmenetileg elrendelésre kerül a digitális munkarend, az
intézményben gyermekfelügyelet kerül megszervezésre a szülők támogatása érdekében.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetést a feladat ellátójának biztosítania kell.

1. sz. melléklet
A nevelési év kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok
A nevelési év kezdete előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló- és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:


ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítása,



padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása,



játékok, eszközök tisztítása,



radiátorok, csövek lemosása,



ablakok, üvegfelületek tisztítása,



szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése,



képek, világítótestek portalanítása,



pókhálók eltávolítása,



rovar- és rágcsálóirtás.
A takarítással kapcsolatos feladatok

Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló- és felülettisztításon túl a
nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:


ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítása,



padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása,



játékok, eszközök tisztítása,



radiátorok, csövek lemosása,



ablakok, üvegfelületek tisztítása,



szemétgyűjtők tisztítása, fertőtlenítése,



képek, világítótestek portalanítása,



pókhálók eltávolítása,



rovar- és rágcsálóirtás.

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

