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Működési és egészségügyi intézkedések, szabályok járványügyi helyzetben

Jogszabályi háttér
A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről.

Bevezetés
Ez az eljárásrend a járványügyi készültség idején a Debreceni Nagyerdei Óvoda részére készült az alapvető egészségvédelmi intézkedések,
szabályok egységes betartása érdekében.
Az eljárásrend hatálya és nyilvánossága
Ez az eljárásrend kiterjed a Nagyerdei Óvoda valamennyi munkatársára, az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre valamint mindazokra,
akik belépnek az intézmény területére.
Az eljárásrend szabályai érvényesek az intézmény egész területén a benntartózkodás ideje alatt.
A Nagyerdei Óvoda rendkívüli járványügyi helyzet alatt alkalmazandó eljárásrendje 2020.09.15. napján lép érvénybe és visszavonásig érvényes.
Az óvoda működésének, az óvodába járás szabályainak törvényi háttere
Magyarország kormánya a 40/2020. (III.11) kormányrendeletében rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország egész területére a
Covid-19 vírus miatt kialakult pandémiás helyzet miatt.
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése illetve következményeinek elhárítása a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020 (III.14.) Korm.rendelet 2.§-ban döntött arról, hogy az óvodai ellátást végző intézmény
esetében az érintett település polgármestere rendkívüli szünetet rendelhet el.
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere a 45/2020.(III.14.) Korm. rendelet 2.§- ban biztosított jogkörében eljárva 2020.március 16. napjától
visszavonásig terjedő időtartamra rendkívüli szünetet rendelt el a város valamennyi óvodai ellátást végző intézményében.
Az Országgyűlés március 30-án hozott döntése értelmében a rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet 2020. március 31-től továbbra is határozatlan
ideig fennáll.

215/2020. (V.20.) Korm. rendelet az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről megfeleltetnek, a Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármestere által 90083-4/2020. ikt. számú határozattal elrendelt rendkívüli szünet 2020.május 25. napjától visszavonásra
kerül.
2015/2020.(V.20.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdés az, pontjában foglaltakra és a 11/2020. (III.10.) KOB határozatra módosítja „Az óvodák éves
nyitvatartási idejének meghatározása” tárgyú 5/2020.(1.22.) KOB határozatot az alábbiak szerint:
-

Az óvodák nyitva tartásának időtartama: 2020. január 06-tól a 2020/2021. nevelési évre meghatározott téli szünet kezdő napjáig tart.
Az óvodák a 2020/2021. tanév rendjéről szóló az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadásra kerülő rendeletben meghatározott téli
szünet időszakával megegyezően zárva tartanak, az ügyeletet az Ifjúság utcai óvoda Bajcsy-Zsilinszky Utcai Tagintézménye biztosítja.

A NAGYERDEI ÓVODA BIZTONSÁGÁT ELŐSEGÍTŐ JÁRVÁNYMEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK
1. Felkészülés a nevelési évre
 Az óvodában mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk az NNK ajánlását figyelembe véve, melyet időszakonként
megismétlünk.
 A mindennapokban fokozzuk a rendszeres, vírusölő szerrel történő fertőtlenítő takarítás gyakoriságát a gyermekek és a szülők által
gyakran érintett felületek napi többszöri fertőtlenítő takarítását (pl. ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, csaptelepek,
játékeszközök, csoportszobák, mosdók fertőtlenítését).
 Vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk a bejáratoknál, valamint a csoportokhoz tartozó helyiségekben-öltöző, mosdó.
 A csoportokban könnyen tisztítható játékeszközöket használunk, melyeket rendszeresen fertőtlenítünk.
 A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.
 Az intézmény alkalmazottait folyamatosan tájékoztatja a vezetőség az aktuális járványügyi előírásokkal, változásokkal
kapcsolatban.

2. Az intézmény látogatása
Célja: Az óvodai ellátás során a személyi higiénia biztosítása elsődleges mind a gyermekek, mind az alkalmazottak körében.
a) Az óvoda intézkedései







A külső partnerek, látogatók részére cipővédőt és kézfertőtlenítőt biztosítunk.
Kötelező zárt térben – öltöző, mosdó – az orrot, szájat eltakaró maszk használata az intézménybe belépő felnőtteknek.
Az információ cserét emailen keresztül, honlapon, zárt facebook csoportokban valósítjuk meg.
Rendezvényeink, szülői értekezletet szervezése a járványügyi szabályok betartásával történik.
Vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk a bejáratoknál, valamint a csoportszobákban.
Az óvodában fokozzuk a rendszeres, vírusölő szerrel történő fertőtlenítő takarítás gyakoriságát (különös tekintettel az
ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, csaptelepek, játékeszközök, csoportszobák, mosdók fertőtlenítését).
 A gyermekek ágyneműjét két hetente-, törölközőjét hetente kétszer adjuk haza mosásra.
 Rendszeresen szellőztetünk, előnyben részesítjük a szabadtéri tevékenységeket.
 Időjárás függvényében lehetőleg a szabadban szervezzük a mozgás tevékenységet.
 Ha egy gyermeknél a koronavírus fertőzés tünetei észlelhetők, őt azonnal elkülönítjük, egyúttal értesítjük a szülőt/gondviselőt
valamint az óvoda orvosát, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 A gyermekek életkoruknak megfelelő szintű ismeretet kapnak a személyi higiéné alapvető szabályairól, pl.köhögési etikett, papír
zsebkendő használata, alapos szappanos kézmosás, mely a csoportok éves Nevelési tervének része.
 A gyermekek megünnepléséhez – névnap, születésnap-csak csomagolt ételt lehet behozni, kivéve a rendszeresen kínált zöldséget,
gyümölcsöt.
 A csoportokban könnyen tisztítható bútorokat és játékeszközöket használunk, melyeket rendszeresen fertőtlenítünk.
 Otthoni játékeszközök behozatala - kivéve cumi, alvóka- a jelenlegi járványügyi helyzetben nem engedélyezett. A kivételt képező
eszközöket a gyermek zsákjában vagy külön nylon szatyorban kell tartani. Rendszeres fertőtlenítése a szülő kötelessége.

b) Ügyintézés
Célja: A Debreceni Nagyerdei óvoda alkalmazásában álló ügyviteli feladatot ellátó óvodatitkár védelme a járványügyi készenlét ideje
alatt.
A kontaktok csökkentése érdekében javasoljuk a telefonos ügyintézést.
A partnerek tájékoztatása elsősorban emailen keresztül, honlapon, zárt facebook csoportokban történik.
Ügyintézésre érkezők:
 Lehetőleg csak egy fő érkezzen az ügyintézésre a főbejáratot használva.
 Mindenki számára kötelező érkezés és távozás esetén a bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő, és cipővédő
használata.
 A maszk használata kötelező az intézménybe belépő felnőtteknek.
 Kérjük a másfél méteres védőtávolság betartását.
 Az óvodatitkári irodában az óvodatitkár/dolgozó gyakran szellőztet, törekszik arra, hogy gyakran mosson kezet, vagy
fertőtlenítsen.
 Munkatársaink a kézzel gyakran érintett felületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítik (pl. áttörlik az asztalt, székeket, kilincset,
az informatikai eszközöket)
 A takarító személy naponta alapos fertőtlenítő takarítást végez az irodákban, közös helyiségekben.
c) Dolgozók
 A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt, egészségi állapotra
vonatkozó Nyilatkozat kitöltése kötelező minden dolgozó és külső szakember részére, aki az intézményünket látogatja.(1. sz.
melléklet)
 Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után, az egyes tevékenységeket megelőzőn és azt követőn minden dolgozó
alaposan mosson kezet, fertőtlenítse kezét, így biztosítva a személyes tisztaságot.
 Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
 Zárt térben folyamatos gondot fordítunk az alapos és rendszeres szellőztetésre.
 Aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az
intézménybe.





A dolgozó köteles az intézményvezetőt értesíteni, ha magán, vagy közvetlen környezetében koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó Határozatot szükséges
bemutatni.
A külföldről érkező dolgozó Magyarországra történő belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges a 408/2020. (VIII.30.)
Korm. rendelet 3,§-a alapján.

d) Gyermekek – Szülők












A szeptember elsején óvodát kezdő és a külföldről hazatérő gyermekek esetében vagy hosszabb hiányzás után kötelező az
egészségi állapotra vonatkozó Nyilatkozat kitöltése (2. sz. melléklet) az óvodakezdés első napján.
Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.
Beteg, gyógyszert, láz - vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermekek bevétele és fogadása a gyermekek biztonságos
gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.
Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak gyermekük
orvosi vizsgálatáról.
A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél vagy közvetlen környezetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A gyermekek 8:30- g érkezzenek meg az óvodába, mert azt követően - a gyermekek és a dolgozók védelme érdekében – alapos
fertőtlenítés történik.
Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel
jöhet újra az intézménybe.
A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tartós beteg gyermek hiányzása igazoltnak tekinthető az igazolás
bemutatása esetén.
Járványügyi helyzet esetén lehetőség van a szülő írásbeli kérelmére a távolmaradás engedélyezésére pl. családi okok, önkéntes
házi karantén. A távolmaradást az intézményvezető engedélyezheti Kérelem formájában. (3. sz. melléklet).
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó Határozatot szükséges
bemutatni.
Az öltözőben, mosdóban, egy időben maximum 2- 3 család tartózkodjon.









A kontaktok csökkentése érdekében a gyermekek átadása, átvétele során az öltözőben, teraszon a szülők a lehető legkevesebb
ideig tartózkodjanak és törekedjenek a védőtávolság betartására.
Kötelező zárt térben – öltöző, mosdó – az orrot, szájat eltakaró maszk használata a szülőknek, hozzátartozóknak.
Óvodába érkezéskor kérjük, a felnőttek használják a kihelyezett kézfertőtlenítő szereket -mindkét oldal bejáratánál van
elhelyezve.
A gyermekek szappannal alaposan mossanak kezet, mielőtt belépnek a csoportszobába. A helyes kézmosás folyamatát rajzok
kihelyezésével segítjük.
Otthoni játékeszközök behozatala - kivéve cumi, alvóka- a jelenlegi járványügyi helyzetben nem engedélyezett. A kivételt képező
eszközöket a gyermek zsákjában vagy külön nylon szatyorban kell tartani. Rendszeres fertőtlenítése a szülő kötelessége.
A gyermekek megünnepléséhez – névnap, születésnap-csak csomagolt ételt lehet behozni, kivéve a rendszeresen kínált zöldséget,
gyümölcsöt.
A koronavírus terjedésének mérséklése érdekében nem kívánatos a gyermekek és a felnőttek (szülők) csoportosulása a nevelési év
folyamán sem az óvoda területén, sem az óvoda előtt.

e) A logopédiai és fejlesztő helyiség használata










A fejlesztésre érkező szakszolgálati munkatársaktól az egészségükre vonatkozó Nyilatkozat kitöltését kérjük.
A fejlesztésen csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek vehetnek részt.
A helyiségben a másfél méteres távolság betartható.
A logopédiai szobában a szellőztetés megoldható.
A fejlesztést végző szakemberek folyamatosan gondoskodnak a szellőztetésről, továbbá a fejlesztés befejezése után elvégzik a
használt eszközök, játékok fertőtlenítését.
A fejlesztést végző munkatárs törekszik arra, hogy gyakran mossa vagy fertőtlenítse kezét.
Az óvoda gondoskodik a kijelölt fejlesztőhelyiség fertőtlenítőszeres takarításáról.
Logopédiai ellátás során az arcpajzs használata javasolt.
Az intézményvezető jogosult ellenőrizni a szakszolgálati munkatársat az intézményre vonatkozó eljárásrend betartását illetően.

f) Udvari tartózkodás szabályai




Az udvaron a szülők - gyermekek a feltétlenül szükséges ideig tartózkodjanak.
Törekedjenek a másfél-, két méteres távolság betartására.
Az udvaron a gyermekek között a távolság betartása mellett kötelező a maszk használata.

g) Külső szakemberek- látogatók fogadása





Az intézmény alkalmazotti körébe nem tartozó, gyermekek ellátását végző külső szakemberek – utazó gyógypedagógus, fejlesztő
pedagógus, logopédus, óvodapszichológus, óvodai szociális segítő, hitoktató, óvoda orvosa, védőnő– belépése a dolgozók
számára kiadott nyilatkozatminta alkalmazásával, kötelező feladataik ellátása érdekében továbbra is megengedett az
óvintézkedések betartásával:
- maszk használata
- kézfertőtlenítő használata érkezéskor és távozáskor
- távolságtartás betartása
Az óvodapedagógus és egyéb szakos hallgatók, felnőttképzésben részt vevők gyakorlati képzésének teljesítésére az önkormányzat
által fenntartott óvodákban, a jelenlegi helyzetben további intézkedésig nincs lehetőség.
Az intézmény területére közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai tanuló, fakultatív foglalkozást tartó személy (pl. néptánc,
idegen nyelv, sakk, sportfoglalkozás stb.) további intézkedésig nem léphet be.

h) Rendezvények, kirándulások
 A fenntartó az óvodai rendezvények, programok (pl. szüreti mulatság, szülők, illetve külső előadók részvételével megvalósított
rendezvények, sportesemények, óvodán kívüli tanulmányi séta stb.) megtartását sem külső helyszíneken, sem intézményen belül
további utasításig nem engedélyezi.
 Az intézményi-, és csoportszinten betervezett programokat elhalasztjuk.
 Előnyben részesítjük a szabadban szervezett sétákat heti rendszerességgel- erdő, stadion környéke.

3. Teendők beteg személy esetén
 Amennyiben gyermeknél, óvodapedagógusnál, egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, azonnal elkülönítjük az erre
kinevezett helyiségben.
 Gyermek esetében egyúttal értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk, hogy feltétlenül keressék meg a gyermek
gyermekorvosát telefonon, aki az NNK által kiadott aktuális eljárásrend szerint jár el.
 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 A dolgozó azonnal értesíti háziorvosát.
 További teendők az NNK eljárásrendje alapján történnek.
 Gyermek, egyéb dolgozó az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény saját hatáskörben nem
bírálhat felül.
 Az intézménnyel jogviszonyban álló személy –gyermek, dolgozó- fertőzöttségének tudomásunkra jutása esetén az információt
bizalmasan kezeljük, az indokolatlan információk átadását kerüljük.
 Minden nemű adatot/tényt/információt, mely az alkalmazottak tudomására jutottak, titoktartási kötelezettséggel kell kezelni, mint
minden egyéb intézménnyel kapcsolatos információt.
 Amennyiben felmerül a fertőzés gyanúja (akár hatósági házi karantén, önkéntes otthoni karantén, igazolt fertőzés, kontaktszemély
stb…) elektronikusan haladéktalanul értesítjük a fenntartót az intezmenyfelugyeleti@ph.debrecen.hu e-mail címen.
 Az intézménnyel jogviszonyban álló személy (gyermek, dolgozó) igazolt koronavírus fertőzése esetén haladéktalanul bejelentést
tesz az intézmény a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mail címen.
4. Intézkedések intézményünket érintő fertőzés esetén





Az NNK az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési
intézményekről, melyekről bebizonyosodik, hogy vele jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje
koronavírus pozitív.
Igazolt koronavírus fertőzés esetén- a helyzet áttekintését követően - rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal rendelhet el az adott
intézményben, településen vagy megyében.
Az intézményben a digitális munkarend - Home Office munka - bevezetéséről az adatok alapján –EMMI, NNK- AZ Operatív Törzs
dönt.

Érvényességi rendelkezések
A Házirend kiegészítését –Függelék- készítette az intézményvezető, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a
tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
Hatályba lépés
A Nagyerdei Óvoda rendkívüli járványügyi helyzet alatt alkalmazandó eljárásrendje 2020.09.15. napján lép érvénybe.
A Házirend kiegészítésében foglaltak visszavonásig érvényesek.
Záró rendelkezés
Az NNK és az Operatív Törzs által készített és módosított Intézkedési Terv- Protokoll- a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A módosításról az intézményünk
tájékoztatást kap.

Debrecen, 2020.09.15.

Makai Valéria
intézményvezető

