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Intézkedési terv vírus-veszélyeztetettség idejére 
 

1. Az intézménybe csak egészséges, láztalan gyermek és felnőtt léphet be. A bejáratnál 

minden belépő (szülő, gyermek, dolgozó) lázmérésen esik át. Amennyiben 37,3 C 

fokot meghaladja a hője – nem léphet be az intézménybe. 

2. Az épületbe lépve minden gyermek, illetve a dolgozók először alapos kézfertőtlenítő 

kézmosást végeznek. A szülők a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használják.  

3. A szülők kötelesek – orr és száj eltakarását biztosító – maszkot viselni az óvodában, és 

a lehető legrövidebb időt tartózkodni az intézmény területén. 

4. A dajkák naponta fertőtlenítik a kilincseket, kapcsolókat, a közösségi helyiségekben 

használt háztartási gépeket. 

5. A dolgozók számára egyszer használatos kéztörlő adagolók kerültek felszerelésre a 

gyermek mosdókban, illetve a felnőtt illemhelyen.  

6. A takarítónő naponta fertőtleníti az irodában és a fejlesztő szobában elhelyezett 

irodatechnikai eszközöket, telefonokat, számítógépeket, laptopokat, nyomtatókat. 

7. A gyermekeket folyamatosan segítjük, ösztönözzük a helyes kéztisztítás, orrfújás, 

tisztálkodási feladatok elvégzésében.  

8. Pelenkázás előtt és után fertőtlenítjük a fürdőkádon elhelyezett pelenkázó szivacsot. A 

használt pelenkák zacskóban közvetlenül a konténerbe kerülnek. 

9. Minden étkezés előtt és után fertőtleníteni szükséges az asztalokat, terítőket, az 

előkészítő pultot. 

10. Az étkező kocsikat a konyhai alkalmazott naponta fertőtleníti. 

11. Az udvari játékokat, illetve a csoportszoba játékait a takarítónő fertőtlenítő szerrel 

fertőtleníti. (Kizárólag abban az időszakban, amikor gyerekek nincsenek a helyszínen.)  

12. Szülői értekezletet lehetőség szerint az udvaron, megfelelő távolság tartásával 

szervezünk. Az épületben csak létszámkorlátokkal és a megfelelő biztonsági szabályok 

(távolság, maszk, kézfertőtlenítés) betartásával tartunk szülői rendezvényt. A nagy-

létszámú közösségi rendezvények megtartását minden esetben egyedileg mérlegeljük. 

13. Az óvoda területén egy gyermeket egy szülő kísérhet. 

14. Akinek tudomása van arról, hogy önmaga, a gyermeke, illetve a vele egy lakásban 

lakó családtagjai közül bárki Covid pozitív – haladéktalanul jeleznie kell az 

intézményvezetőnek. 

15. Betegség, fertőzés jeleit mutató gyermeket azonnal el kell különíteni a többiektől, és 

értesíteni kell az intézményvezetőt. A gyermekről gondoskodó dajka kesztyűt és 

maszkot visel. Az elkülönítő helyiség a fejlesztő szoba. 

16. Bármilyen betegség tüneteivel óvodából hazaküldött gyermek kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. 
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17. A gyermekek ágyneműit, illetve törölközőit minden héten (pénteken) haza kell vinni, 

és kimosni. 

18. Az óvodai fogmosást a nagyfokú fertőzésveszély miatt átmenetileg szüneteltetjük. 

19. Amennyiben az illetékes hatóság egy-egy csoport, vagy az egész óvoda bezárását 

rendeli el, úgy a gyermekek számára távoktatásos formában biztosítjuk az ellátást. 

20. Maximum 2 óvodai csoport bezárása esetén a másik 2 csoport dolgozói alapos, 

mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeznek az óvodában. Szükség szerint a 

fenntartó segítségét kérik a fertőtlenítéshez pl. 3 csoport, vagy az egész óvoda 

bezárása esetén. 

21. Az aktuálisan hatósági házi karanténban tartózkodó óvodapedagógusok (amennyiben a 

csoportjuk gyermekei is otthon tartózkodnak) biztosítják az online tudásmegosztást, 

témajavaslatok eljuttatását a gyerekeknek. 

22. Teljes intézménybezárás esetén az első héten a Szivárvány és a Napocska Csoport, a 

második héten a Holdacska és a Csillag Csoport pedagógusai felelősek a heti témának 

megfelelő e-naplóba kerülő tervezési anyag, illetve az elektronikus csatornákon 

gyermekekhez eljuttatandó fejlesztési anyag kidolgozásáról.  

23. Kapcsolattartásunk a szülőkkel folyamatos. Karantén elrendelése esetén az 

információ-áramlás az óvodai, illetve az egyes csoportok zárt facebook oldalán 

keresztül történik. 

24. A dolgozók a vezetővel zárt Messenger csoportok segítségével, illetve telefonon, e-

mailben tartják a kapcsolatot. 

 

 

 

 

 

 

Tóthné Károly Mónika 

    intézményvezető 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 14. 

 


