
Intézkedési terv a COVID 19 vírushelyzettel kapcsolatos készültségi protokoll 

intézményi megvalósítására 

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE 

Intézkedés Felelős Ellenőrzés 
időpontja 

Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás az 
NNK ajánlása alapján. (ld. 1. sz. melléklet) 

dajkák 2021. aug. 29. 

Felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, 
elszállítása (előtér, konyha, csoportszobák) 

dajkák, 
óvodapedagógusok 

2021. aug. 29. 

Fertőtlenítő takarítószerek, kézfertőtlenítők beszerzése  gazd.i vezető 2021. aug. 25. 

Bejárathoz szenzoros kézfertőtlenítő adagoló 
kihelyezése 

dajkák 2021. aug. 29. 

Bejárathoz felhívó jellegű feliratok kihelyezése gazd.i vezető 2021. aug. 29. 

Személyzeti és vendég mosdókba kézfertőtlenítő 
szappan és papírtörlő kihelyezése, szükség esetén 
pótlása 

dajkák 2021. aug. 29. 

Gyermekmosdókba antibakteriális folyékony szappan 
kihelyezése, folyamatos figyelés ill. utánpótlás 

dajkák 2021. aug. 29. ill. 
folyamatos 

Vendég mosdóba, gyermek mosdóba a szabályos 
kézmosásról tájékoztató anyag elhelyezése 

óvodapedagógusok 2021. aug. 29. 

Szülők részére tájékoztató anyag küldése online  óvodavezető 2021. aug. 30. 

   

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

Intézkedés Felelős Ellenőrzés 

Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem 
mutató gyermek látogathatja. 

óvodapedagógusok Folyamatos 

Az intézmények működtetésében csak egészséges és 
tünetmentes dolgozó vehet részt. 
 

óvodavezető Folyamatos 

Az intézménybe belépő munkatárs számára a 
kihelyezett kézfertőtlenítő és a maszk használata 
kötelező. 

óvodavezető folyamatos 

2021. november 2-től az óvoda épületébe kísérő 
szülő csak védettségi igazolással léphet be.  

gazd.-i vezető, 
dajkák 

folyamatos 

A bejáratnál minden belépő gyermek és munkatárs 
hőmérsékletét megmérjük. 37,8 C-fokot elérő 
hőmérséklet esetén a gyermeket hazaküldjük. 

dajkák, gazd-i 
vezető 

folyamatos 

A gyermekek reggeli átvétele és délutáni kiadása az 
öltözőben, illetve az épület bejáratánál történik. 

óvodapedagógusok, 
dajkák 

folyamatos 

Külföldi nyaralásból hazaérkező családok figyelmét fel 
kell hívni a kormányrendeletben foglalt szabályok 
betartására 

óvodavezető Folyamatos 



A szülőket tájékoztatni kell, hogy amennyiben 
tüneteket észlelnek, azonnal jelenteni kell, ill. 
gondoskodniuk kell az orvosi ellátásról 

óvodavezető folyamatos 

Maszk viselése a csoportban az óvoda munkatársai 
számára nem kötelező. 
 

óvoda valamennyi 
munkatársa 

folyamatos 

Közösségi terekben (mosdó, öltöző) a védőtávolság 
betartása érdekében a gyermekek szakaszos 
mosdóztatása és öltöztetése kötelező. 
 

óvodapedagógusok, 
dajkák 

folyamatos 

A gyermeklétszám lehetőségeihez mérten a 
csoportszobában a gyermekek szellősebb 
elhelyezését (altatáskor az ágyak egymástól való 
távolságát ) lehetőség szerint szabályozni kell. 
 

dajkák folyamatos 

Délutáni összevont csoportok foglalkoztatása esetén 
a csoport létszáma nem haladhatja meg a 15 főt. 

óvodapedagógusok folyamatos 

Szülői értekezlet megtartása csak a járványügyi 
előírások betartása mellett lehetséges. (Szabad téren, 
vagy online formában) 

óvodavezető 201. szept.9. ill. 
folyamatos 

Intézményi csoportosulások megelőzése (100 főt 
meghaladó rendezvények elhalasztása – ill. beltéri 
események elhalasztása (Zene világnapja, családi 
barkácsdélután, szülői farsangi bál)  
 

óvodavezető folyamatos 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

Intézkedés Felelős Ellenőrzés 

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású 
kézfertőtlenítő használatára fel 
kell hívni a figyelmet. 

gazd-i vezető folyamatos 

Reggel 8-9 óra között a bejáratnál ügyelet az 
egészségügyi szabályok betartatása céljából 

Köztes dajka folyamatos 

A gyerekek esetében a csoportszobába belépés előtt 
minden esetben javasolt a szappanos kézmosás 
 

óvodapedagógus folyamatos 

Mozgássérült mosdóba: papírtörlő, szemetes csere 
 

dajkák folyamatos 

A felnőtt szociális helyiségekben a szappanos 
kézmosási lehetőség biztosítása vírusölő hatású 
kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítve.  

dajkák folyamatos 

Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges. Textil 
törölköző használata kifejezetten kerülendő. 

dajkák folyamatos 

Gyermek mosdókba kihelyezett textil törölközők 
cseréje naponta. 

dajkák folyamatos 

Egészségügyi etikett (köhögéskor, tüsszentéskor 
zsebkendő használata, a kukába dobása után alapos 
kézmosás) megtanítása a gyermekeknek. 
 

óvodapedagógus folyamatos 



Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára,   
ebéd után és az óvoda zárása előtt fertőtlenítő 
takarítás (termekben, a  folyosókon és a szociális 
helyiségekben) elvégzésére. 
 

dajkák folyamatos 

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 
felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, 
ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 
informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, 
egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, 
stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek 
vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 
 

dajkák folyamatos 

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. 
 

dajkák folyamatos 

Az óvodában használt játékok, sporteszközök, 
felületét heti rendszereséggel fertőtleníteni kell. 

dajkák folyamatos 

Az iskolai szünetek időtartama alatt általános 
fertőtlenítő nagytakarítást kell végezni a 
csoportszobákban  a mosdókban, és az öltözőkben. 

dajkák folyamatos 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

Intézkedés Felelős Ellenőrzés 

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének 
tisztaságára, az étkezések előtti és utáni rendszeres 
fertőtlenítésére 

dajkák folyamatos 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a 
gyermekek alapos szappanos kézmosására 

óvodapedagógus folyamatos 

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az óvodai 
csoportok keveredése elkerülhető legyen 

óvodapedagógus folyamatos 

A gyermekek által használt edények, evőeszközök, 
poharak, tálcák tapogatása kerülendő. 

dajkák folyamatos 

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása  
naponta szükséges. 
 

dajkák folyamatos 

A gyümölcsök alapos, folyóvíznél történő lemosása.  
 

dajkák folyamatos 

A gyermekek és a felnőttek által használt edények, 
evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú 
fertőtlenítő mosogatása. 

dajkák folyamatos 

A tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 
cseppfertőzéstől védett tárolása. 

dajkák folyamatos 

Az étkeztetést végző személyek kézfertőtlenítése 
kötelező 

dajkák folyamatos 

 



5. HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek és/vagy családtagja hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. 

A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabályt a20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

tartalmazza. Valamennyi egyéb esetben azok betartása szerint szükséges eljárni. 

 

6. TEENDŐK MEGBETEGEDÉS ESETÉN 

Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Ezt 

követően értesíteni kell a szülőt/gondvisdelőt, 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! 

Amennyiben pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők a felnőttet is 

haladéktalanul el kell különíteni, majd értesíteni az üzemorvost és az utasításai alapján eljárni. 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a 

kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni és az  NNK által kiadott 

aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteget. 

A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza. 

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy 

egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív, az intézmény működési rendje az intézmény vezetője által 

kidolgozott protokoll szerint módosul.  

A protokollt az intézmény fenntartójával egyetértésben kell kidolgozni. 

Az igazolt koronavírus fertőzés tényét az intézményvezető azonnal jelenti a 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mail címen. A bejelentésnek tartalmaznia kell az 

érintettek számát, státuszát (szülő, dolgozó, gyermek stb.) valamint a csoport azonosításához 

szükséges információkat. A fertőzésben érintettek személyes adatainak továbbítása tilos! 

Az intézmény gazdasági vezetője köteles a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala számára a 

kontaktkutatáshoz megfelelő adatokat szolgáltatni. 

Megfelelően igazolt koronavírus fertőzés esetén az intézményben rendkívüli szünetet az Oktatási 

Hivatal rendelhet el. 

A gyermekfelügyeletet az intézményben lehetőség szerint meg kell szervezni a szülők támogatása 

érdekében. 

 

 

mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu


8. KOMMUNIKÁCIÓ 

Az oktatással/neveléssel kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell 

követni.  

Intézményi szintű kérdéseket az alábbi tematikus e-mail-címen lehet feltenni: 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu, amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési 

szakterület munkatársai válaszolják meg.  

Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és 

honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.   

A szülőkkel való kapcsolattartás, az esetleges intézményi szintű intézkedésekről történő tájékoztatás 

az óvodavezető feladata. 

 

Szentendre, 2021. augusztus 28. 

 

         Csesznák Éva sk. 

intézményvezető  

  



1. számú melléklet  

  

A 2020-2021 nevelési év kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok a 

NNK ajánlása alapján. 

  

  

Az óvoda teljes létszámmal történő indítása előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:   

  

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása ; (előtér, konyha, csoportszobák) 

- ajtók, faburkolatok, lambériák vegyszeres tisztítására,  

- szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília  - párnák, babaszobai textíliák - tisztítására;  

- játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

- pókhálók eltávolítására;  

- rovar- és rágcsálóirtásra;  


