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Bevezetés 

A mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda kiemelt figyelmet 

fordít a pandémiás helyzetet megelőző, és az újonnan kialakult járványos időszak feladatainak tervezésére, 

felkészülésére, az intézményt látogató gyerekek, és felnőttek egészségvédelmének megőrzése érdekében. 

Ez az intézkedési terv a vírusra tekintettel tartalmaz prevenciós, és aktív vírushelyzetben alkalmazható 

tevékenységeket. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

  A terv hatálya kiterjed a munkáltató által foglalkoztatott munkavállalókra, akik az óvodai  intézmény 

egységben tartózkodnak, az oda járó gyerekekre, szüleikre, az intézmény közvetett partnereire, akik bármilyen 

célból az intézmény területére belépnek.  

A terv célja:  

- Megalapozza a koronavírus pandémiás felkészülését 

- A tervezett intézkedések bevezetésével, csökkenjen a megbetegedések, a szövődményes esetek száma 

az alkalmazottak, és az intézmény szolgáltatásait részt vevő gyermekek körében. 

- Segítse elő a dolgozók tájékoztatását, a pánik megelőzését, részvételét a megelőző intézkedések 

betartásában. 

- Lehetővé teszi a népegészségügy által hozott intézkedések érvényesülését. 

Intézkedési feladatok: 

- A járványt megelőző intézkedések elsősorban a tájékoztatást, figyelemfelhívást, a higiéniai feltételek 

fokozott betartását, kellő fertőtlenítőszer biztosítását szolgálják. 

- Egy esetleges vészhelyzet kihirdetését követően, a járványügyi szabályok betartásáról, az esetleges 

megbetegedések függvényében gondoskodni kell a munkarend átszervezéséről, a helyettesítésekről.  

- Amennyiben az intézményi megszokott működési rend akadályozva van az operatív törzs 

intézkedései alapján szabályozott új munkarend kerül bevezetésre.  

A többcélú intézmény igazgatójának, intézményegység vezetőjének- akadályoztatásuk esetén, az 

általuk kijelölt személyek- feladatai: 

- Meghatározza, és jóváhagyja a pandémiás intézkedéseket. 

- A felkészülési időszak, és járványügyi helyzetben az alkalmazottak tájékoztatását, felkészítését 

megszervezi, megfelelő kommunikációt alkalmaz.  

- Gondoskodik a szükséges fertőtlenítő szerek, és védő eszközök (arcmaszk, gumikesztyű) 

beszerzéséről, és rendelkezésre állásáról. 

- A pandémia időszakában kialakult helyzetről, és a megvalósult intézkedésekről a fenntartót 

rendszeresen értesíti. 
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- A normál működéstől, érvényes szabályozottságtól való eltéréseket sürgősséggel egyezteti, 

engedélyezteti.  

- Esetleges rendkívüli helyzet idején, a heti munkaidő átszervezése többletfeladatot ró a pedagógus 

alkalmazottakra. A digitális tanrendre történő áttérést, és a home office munkavégzés bevezetésének 

lehetőségét megteremti, és folyamatosan beszámoltatja a pedagógusokat, az elvégzett munkáról. 

- Megbeszéléseket, egyeztetéseket a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök, online platformok 

használatával tart, lecsökkenti a munkatársak személyes érintkezéseit. 

Speciális szabályok óvodai intézmény egységre vonatkozóan: 

 

Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre 

 

- Az óvoda épületében, udvarán alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az 

intézmény vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását. 

 

- A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását. 

 

 

Preventív jellegű intézkedések, szabályok:  

- Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja!  

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vegyen részt.  

- Az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, 

a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

- A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- A szülők gyermekük érkezésekor, és távozásakor nem léphetnek be az óvoda épületébe. Amennyiben 

ez elkerülhetetlen, akkor kézfertőtlenítést követően, szájmaszkban jöhetnek be indokolt esetben. 

- A gyerekek reggeli érkezése folyamatosan a főbejáratnál történjen. A szülők tartsanak 1,5 méteres 

távolságot, és kerüljék a csoportosulást. 

- Reggel jelezzék a gyerekek távozásának idejét, amikorra a gyermekeket a dajkák felöltöztetik. Három 

időszakból választhatnak. Így kerülve a csoportosulást. 

12.30-13.00 

15.00-15.15 

16.10-16.30 

A 16.30 után érkező szülők az alacsony gyereklétszám miatt könnyen betudják tartani a 

távolságtartási protokollt. 
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- A gyerekek lázmérést követően léphetnek be az épületbe. 

- Az óvodai épületbe a szélfogóba kihelyezett szenzoros, illetve pumpás kézfertőtlenítő használatával 

léphetnek be az alkalmazottak, gyerekek, illetve bárki, akinek az intézménybe kell látogatnia. 

- Amennyiben szükséges, alvótársnak egy dolog hozható be, lehetőség szerint mindennap ugyanaz, 

amely minden nap fertőtlenítésre kerüljön. Annak tisztántartása a szülő felelőssége! 

 

- Egyéb tárgyi eszköz, játék nem hozható be az óvodába! A cumi is mellőzendő, indokolt esetben zárt 

cumitartó dobozban hozható csak be! 

- A tálalókonyhán, gyermek, és felnőtt mosdókban fertőtlenítő szerrel kevert folyékony szappan, és 

pumpás kézfertőtlenítő áll minden gyermek, és felnőtt intézmény használó részére. 

- Minden dolgozó kiemelt figyelmet fordítson a személyes higiéniájára, a napi többszöri alapos, 

szappanos kézmosásra.  

- Kerülni kell a társas, testi érintkezéseket: pl. kézfogás, ölelés 

- Mellőzni, és csökkenteni kell a bent tartózkodást a közösségi terem, nevelőtestületi szoba, felnőtt 

öltöző esetében. 

- A csoportszobák, zárt terek ablakait az időjárás függvényében folyamatosan nyitva kell tartani, illetve 

rendszeresen szellőztetni. 

- Különös odafigyeléssel érdemes a tüsszentési, és orrfújási etikettet alkalmazni.(könyökhajlatba 

tüsszentés, orrfújást követően a papír zsebkendő azonnali szemetesbe helyezése.) Erre, valamint az 

alapos kézmosási tecnikára fel kell hívni a gyermekek figyelmét. 

Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

 

-  Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A nevelésben, illetve az 

intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.  

Az intézmény tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- A csoportokban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább elhelyezéséről, ahol lehetőség van. 

- A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres 

védőtávolság. Szükség esetén a csoportok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi tereken 

belül.  

- Az óvodában a csoportok keveredésének elkerülése miatt a közös mosdóban egyszerre csak egy csoport 

tartózkodhat.  

- Az óvodai szervezett mozgást az időjárás függvényében szabad téren kell tartani. Mellőzni szükséges a 

szoros testi kontaktust igénylő játékokat. 
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- Óvodánkban  az első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű 

jelenlétével járó rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása

(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők 

körének korlátozása. 

- Az őszi kirándulások tervezését megfontoljuk. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartható meg.  A szükséges információk e-mailben, zárt közösségi 

csoportokban jutnak el a dolgozókhoz, és a szülőkhöz.  

A munkatársak tájékoztatása:  

- Tájékoztatás a járvánnyal kapcsolatos alapvető tudnivalókról, a személyes, és a 

családokat érintő megelőzési lehetőségekről (tünetek, kézhigiénia) 

- Pontos, tényeken alapuló nem félre érthető kommunikáció 

- Intézkedési terv megismertetése, véleményeztetése 

- Folyamatos tájékoztatás az intézkedésekről az épületben tartózkodó gyerekek, és 

felnőttek egészségének megóvása érdekében. 

- Amennyiben a szokásostól eltérő, pl.: ügyeleti rendszerben kell működtetni az 

intézményt, akkor az óvodapedagógusok, és a technikai dolgozók munkarendje 

egyedi.  

A felnőttek bent tartózkodása az óvodában: 

- Az óvodában dolgozó felnőttek számára az épületbe lépés alkalmával, kötelező a 

szenzoros kézfertőtlenítés használata. Belépés után valamennyi dolgozó a felnőtt 

öltözőbe megy, és átveszi az óvodában használatos ruházatát. (póló, nadrág, köpeny, 

papucs) Az épületben, ebben a ruhában tartózkodhat.. 

- A gyerekcsoportban ajánlatos, de nem kötelező az arcmaszk használata a felnőtteknek. 

A dolgozók hazamenetelekor az utcai ruhájukban hagyják el az épületet. 

- Külsős emberek indokolt esetben a higiéniás óvintézkedéseket betartva 

(kézfertőtlenítés, lábzsák, arcmaszk használata) léphetnek csak be az épületbe. 
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A gyermekek belépése és bent tartózkodása az óvodában: 

-  A szülők az épületbe nem léphetnek be! A gyermekek befogadása a bejárati ajtóban 

történik. A szülő a beosztott dajka néninek adja át a gyermekét. 

-  A dajka néni  infrás hőmérővel megméri a gyerek testhőmérsékletét. 37 C fok feletti 

testhőmérséklet esetén a gyermek nem jöhet be az óvodába. 

- A gyerek kezét lefertőtleníti a szenzoros kézfertőtlenítővel.  

-  A gyermeket csoportjába kíséri és átöltözteti a bent tartózkodásra alkalmas ruházatba. 

- Átadja a csoportban dolgozó óvónőnek. 

- Az óvodapedagógus különösen figyel arra, hogy a csoportjában bent tartózkodó gyerekek 

naponta több alkalommal, folyékony szappannal alaposan kezet mossanak, nemcsak az 

étkezések alkalmával.  

- A gyermekek hasonló módon távoznak az intézményből. A dajka néni segit átöltözteti a 

gyereket az utcai ruhájába. Az óvodapedagógus kíséri a bejárati ajtóhoz és tájékoztatja a 

szülőt a gyermek óvodában töltött napjáról. 

- Amennyiben a gyermek az óvodában belázasodik, és betegségre utaló tünetei vannak, erről a 

tényről értesíteni kell az óvoda gyermekorvosát, és a gyermeket azonnal el kell különíteni a 

társaitól, egy külön helységbe. Az ő utasításai alapján végzendők a további tennivalók. 

- A beteg gyerek távolmaradása igazolt hiányzásnak tekinthető. 

 

Általános higiéniai szabályok: 

- A gyermekek a mosdóban papír kéztörlőt használnak.  

- Az ágyneműt hetente a szülő tisztítja, fertőtleníti, vasalt állapotban hozza vissza. 

- A gyermekek csoportszobában, és udvaron használatos játékeszközeit, játszótéri 

eszközeit hetente 0,2 %-os hypós oldattal fertőtleníteni kötelező.  

- A nagy kiterjedésű udvari játékokat (pl.:mászóvár) hetente fertőtlenítő permetezéssel 

szükséges tisztítani. 

- Az étkezéshez használatos asztalterítőket naponta cserélni szükséges. 

- A gyermekek mosdóban levő törölközőjét naponta cserélni kell. 
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- A gyermekek által használt ágyneműt és ruházatot hetente haza kell adni fertőtlenítés 

céljából. 

- A vészhelyzet idejében, az óvodában a gyermekek nem mosnak fogat a fertőzések 

elkerülése végett. 

- Az épületben az ajtók kilincsét, gyermekszékeket, gyermekasztalokat naponta 

többször fertőtleníteni szükséges.  

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell végezni, hogy a gyermekek, egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 

 

Étkeztetés:  

- Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének 

a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 

fertőtlenítéssel. 

- Az ételosztást az arra kijelölt személyzet végzi.  

- A tálaláshoz egyszer használatos kesztyű viselése kötelező.  

- Kiemelt figyelemmel kell kezelni a tálaló eszközök (tányér, pohár, evőeszköz) 

tisztítását. 

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

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 

- A gyermekek udvaron tartózkodása esetén a folyadékpótlás egyszer használatos 

poharakban valósulhat meg.  

 

- Az étkezéskor az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.  

 

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

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása 

- Az edényeket, a tálaló kocsikat minden használat előtt, és után fertőtleníteni 

szükséges. 

- Az ételszállítást végző személy köteles fehér köpenyt, gumikesztyűt és arcmaszkot 

viselni. Az ételszállító autóban kötelező kézfertőtlenítőnek lenni. 
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Tennivalók beteg személy esetében 

- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

óvodaegészségügyi orvost, 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 utasításai alapján kell eljárni. 

 

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

- A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben 

nem bírálhatja felül. 

- Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által 

elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, 

illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív. 

- Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, 

digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a 

jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a 

döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, 

hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további 

népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják 

végre. 

- A koronavírusos betegség óvodai megjelenéséről tájékoztatni kell a dolgozókat, és az 

óvoda csoportjainak szülői közösségét az online csoportokban.  

- A kommunikáció módjáról, és tartalmáról értesíteni szükséges a többcélú intézmény 

vezetőjét, és az egyházmegye főigazgatóit. 
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- Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális munkarend, a 

gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása 

érdekében.  

 

Együttműködés egészségügyi szervekkel: 

- Kapcsolatfelvétel a helyi egészségügyi, járványügyi, rendészeti szervezetekkel a 

folyamatos tájékoztatás érdekében a járványügyben meghozott intézkedésekről. 

- Az élet és vagyonbiztonság érdekében tett aktuális jogszabályok megismerése, és 

alkalmazása.  

- Az óvodavezető irodában elhelyezésre kerül egy címlista, amely tartalmazza a 

gyermekek szüleinek, gondviselőjének telefonos, internetes elérhetőségét, az óvoda 

gyermekorvosának, az intézmény vezetőinek, a fenntartó képviselőjének 

elérhetőségét. 


