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ÓVODÁNK INTÉZKEDÉSI TERVE A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL A CSALÁDOK FELÉ 

 

forrás: 

EMMI által kiadott intézkedési terv a 2020/2021. Tanévben a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

 

A teljes EMMI intézkedési tervből kiemelt részekből az alábbi pontok vannak kiemelve, 

értelmezve, és intézményünkre vonatkozóan szabályozva. Singer Péter (továbbiakban S. P.) a 

Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság osztályvezetője tájékoztatójában az alábbi 

magyarázó kiegészítések dőlt betűvel lesznek megkülönböztetve, a az óvodai szabályozás 

félkövér betűvel. 

 

AZ ÓVODA LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK 

 

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek 

látogathatja. Kérjük, 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.  Az a gyermek vagy munkatárs, aki bármilyen betegség miatt otthon 

maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni."  

 

 

S. P.: 

„Az óvodás gyermek számára maszk viselése nem előírás. A gyermeket óvodába kísérő 

személy viseljen maszkot az óvoda kapuján belépéstől a távozásig.”  

 

 Reggel 1 szülő kísérheti be gyermekét az óvoda épületébe , és az öltözőt 

használva, lehető legrövidebb idő alatt az óvodapedagógusnak átadja 

gyermekét. 

  Azon gyermekek szülei, akik a befogadási időszakban jelenlétükkel segítik 

a gyermekük örömteli beszoktatását, részükre a maszk és váltócipő/lábzsák 

használata kötelező az intézményben való tartózkodás ideje alatt végig.  Egy 
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csoportban egyidejűleg legfeljebb 5 szülő tartózkodhat. 

 A gyermekek óvodából történő hazamenetele esetén nagy segítséget jelent 

az, ha a szülő által előre meghatározott időpontban történik.   Választható 

időpontokról a csoportos óvodapedagógus ad tájékoztatást. Ebben az 

esetben az óvoda vállalja a gyermekek átöltöztetését, és a lehető leggyorsabb 

átadását a szülőnek. 

 ügyet intézni is lehetőleg csak egy szülő menjen be az intézmény területére 

 az intézmény területére belépő szülők ügyeljen arra, hogy a zárt terekben is 

tudják tartani a 1,5 méter távolságot, azaz ne egymás nyomában lépjenek az 

épületbe, inkább várjanak 10-15 másodpercet az előzőleg belépő szülő után; 

a 1,5 méteres távolság tartására lehetőség szerint történjen meg a szülők 

között. 

 A szülő az intézmény területén csak azokkal a személyekkel kerüljön 

kontaktusba, akikkel feltétlenül szükséges: a gyermek óvodapedagógusa, 

óvodavezető, óvodatitkár, stb.  

 

2.2 Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az 

intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind 

az intézmény épülete előtt.  

 

 Kérünk minden szülőt, hogy a nevelési év során kerüljék az óvoda 

épületében és előtti csoportosulást (reggeli beérkezést, és délutáni elvitelt 

követőt is) Más szülőkkel az intézmény területén kívül beszélgessenek, és 

igyekezzenek a dolguk végeztével mihamarabb elhagyni az intézmény 

területét 

  

 

2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek tartózkodhat, hogy betartható legyen a 

1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített 

területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül.  

 

S:P. :  

„Az óvodai csoportfoglalkozások idejére nem került előírásra a távolságtartás. Az óvodások 
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esetén is elsősorban a közösségi tereken kell törekedni a távolságtartásra, természetesen a 

helyi adottságok figyelembevételével. Az étkeztetésnél például kisebb csoportokba osztással, a 

csoportok óvodaudvaron történő elkülönítésével oldható meg.  

 

 Ezen kívül a mosdóhasználatnál, öltözködésnél is kisebb csoportokba való 

osztással valósítjuk meg a távolságtartás. 

 

2.12 Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartsák meg.  

 

 A járványügyi előírásokat szigorúan betartva a szülői értekezletek meg 

lesznek tartva jó idő esetén az udvaron, hűvös, esős idő estén a 

tornateremben, természetesen a szülő belátása szerint dönt, hogy részt 

vesz-e.  Minden szülőiről fog készüli összefoglaló, melyet emailen 

megküldünk. 

 

2.13 Szülő, kísérő nem léphet be az óvodába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, 

illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. 

 

2.14 Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy 

későbbi évfolyamokra kell átütemezni." 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak 

használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan 

mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos 

kézmosás).  

 

 A nevelési év folyamán - mint ahogy a járvány időszakban már 

megszokhatták –kérjük, hogy a szülők a bejáratnál lévő szélfogó helységben 

rendelkezésre bocsátott kézfertőtlenítőt használják.  

 A gyermekeknek elég a beérkezést követően a megfelelően végzett 

szappanos kézmosás a csoportmosdójukban. 
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3.2   ….. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten 

kerülendő.  

 

S. P : 

„Az óvodánkban minden gyermek saját, megjelölt törölközőt használhat, azonban azt a 

szokásosnál gyakrabban kell mosni.”  

 

 A törölközők mosása heti 2 alkalommal fog történni, melynek elvégzéséhez 

szülői felajánlásból kaptunk még egy mosógépet, és lesz szárítógép is. 

 A törölköző mosást az óvodai dolgozók fogják végezni.  

 Szükség esetén papírtörlő használata is biztosítva lesz. 

 

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett 

köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

 

 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekeket részletes, 

korosztályuknak megfelelő szintű tájékoztatásban részesítjük. A 

gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás.  

 Ezeknek a higiéniás szokásoknak a megerősítését várjuk a szülőktől is, hogy 

gyermekeiknél ezek megfelelő módon rögzülhessenek! 

  

3.7  Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 

 

 A szellőztetés eddig is folyamatos volt az intézményben, azonban ebben a 

nevelési évben a napirendi váltásoknál, étkezéseket követően teljes 

levegőcserét fogunk végezni.  

 A csoportélet tevékenységeiből az időjárás függvényében igyekszünk a 

felújított, az összes óvodai tevékenységek megtartására is alkalmas 
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udvarunkon minél többet megvalósítani (külső világ tevékeny megismerése, 

rajzolás, mintázás, kézimunka, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, 

verselés, mesélés, mozgás, munkajellegű tevékenységek, stb…) 

 

 

 

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

4.6 …..az önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak 

gyermekek általi tapogatása kerülendő. 

 

 Ebben a nevelési évben az étkezések alkalmával az önkiszolgáló rendszert 

elhagyjuk. Az étkezések alkalmával kiszolgáljuk a gyermekeket, kerüljük az 

evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatását.  

 Kérjük a szülőket, hogy ezeket a szokásokat otthon, a mindennapi étkezések 

során gyakoroltassák gyermekeikkel, mint munka jellegű tevékenységet. 

 

 

GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE 

 

8.1 Annak az óvodaköteles korú gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés 

szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 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 

részére előírt karantén időszakára.  

 

S.P : 

„Az óvoda ne kérjen hetente a szülőktől nyilatkozatot gyermeke egészségügyi állapotára 

vonatkozóan, mivel nincs értelme. Nyilatkozat ellenére is lehet napközben beteg a gyermek, 

és a hétfőn megtett nyilatkozatnak a hét további napjaira semmi relevanciája nincs.” 
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 Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés 

szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például 

szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 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 részére előírt karantén időszakára.  

 

TEENDŐK BETEG GYERMEK ESETÉN 

 

9.1 Amennyiben egy gyermeknél a 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 utasításainak alapján 

járjanak el.  

 

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

 

9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a 

kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben 

fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően 

ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.  

 

S. P. 

A kisebb gyermekek esetén gyakori a felső légúti megbetegedések kialakulása, melynek 

tünetei sokszor nagyon hasonlóak az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteihez is. 

Amennyiben a gyermekeknél felső légúti tünetek jelentkeznek, a szülőknek fel kell venni a 

kapcsolatot a gyermek háziorvosával, aki ismerve a gyermek alapbetegségeit, körülményeit 

stb., dönt a további teendőkről.   

Az esetek egy részében várhatóan az orvos ki tudja zárni az új koronavírus fertőzés gyanúját, 

máskor viszont szükség lesz a PCR vizsgálat elvégzésére. Magyarországon minden embernek 

tisztában kell lennie azzal, hogy az új koronavírus okozta világjárvány nem fejeződött be, a 
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veszély fennáll, és az őszi időjárás beköszöntével a vírusterjedés felerősödhet. Bár hazánk 

tavasszal a széleskörű korlátozó intézkedések bevezetésével el tudta kerülni a nagy járvány 

kialakulását, a nemzetközi adatok egyértelműen bizonyítják, hogy ez a vírus sok 

megbetegedést okoz és viszonylag magas halálozással jár. Emiatt mindenkinek kötelező az 

előírások betartása függetlenül attól, hogy azzal mennyire ért egyet.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az előírások kijátszásával a szülők betegen is 

elengedik az óvodába gyermekeiket, várhatóan a tanévkezdés után rövid időn belül 

járványok fognak kialakulni a közösségekben. A megfertőzött gyermekek családjukba 

hazaviszik a vírust, ami az idős és/vagy krónikus betegségben szenvedő szülőknél, rokonoknál 

súlyos, életveszélyes megbetegedést okozhat. A fertőzés továbbterjedésének megelőzése 

érdekében szükségessé válhat egyes intézményekben vagy csoportokban korlátozó 

intézkedések ismételt bevezetése.  

 

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

térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja 

felül.  

 

9.5 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.  

 

10.5 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők 

támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.  

  

 Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, 

rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy 

például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak 

tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintentjük továbbá, ha a gyermek hatósági 

karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy kesztyű és maszk használatával 
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látja el feladatát.  

 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerül értesítésre. A 

fertőzés gyanújára vonatkozóan háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a 

kezelőorvos nyilatkozatát fogadjuk el. Az értesítést követően, a fertőzés 

fennállásának gyanúja esetén a fenti szakemberek kötelessége az NNK által 

kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos 

teendőket.  

 A vírusfertőzést követően a gyermek az óvodába – hasonlóan más 

megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.  

 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 az 

óvodánk megteszi.  

 Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben 

megszervezzük. Amennyiben az intézményünkben objektív okokból már 

nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról értesítjük a Fenntartót, és 

gyermekfelügyelet megszervezése a Fenntartó által biztosított módon fog 

megtörténni. 

 

10.7. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet 26.9 értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött 

személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek 

minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy 

település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet." 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 

11.1 Nyomatékosan kérjük az intézményeket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek 

fontosságára hívják fel az óvoda közösségéhez tartozók figyelmét.  

 

VISZAVONÁSIG ÉRVÉNYES! 

 

Dunakeszi, 2020. szeptember 7. 

 

_____________________ 

Kardos – Csák Katalin 

intézményvezető 


