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A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire elrendelte június 2-tól az óvodák nyitását a veszélyhelyzet előtti szokásos
rendben.
Az óvodák újra nyitása a Házirend kiegészítését tette szükségessé, figyelembe véve a
Nemzeti
Népegészségügyi
Központ,
valamint
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának(VIII/3873-2/2020/KOHAT számú)tájékoztatását a bölcsődei és óvodai
neveléssel kapcsolatos járványügyi szabályokról, az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról,
valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet alapján.
A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus
terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember
jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe
kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó mehet.
Az óvodába érkezés/távozás rendje:










A Szülő/gondviselő a kijelölt átvételi pontig kíséri gyermekét, mely a Manó,
Gesztenye és Vakond csoporthoz tartozó gyermekek számára az óvoda Kondor Béla
sétány felőli főbejárata, a Maci, Sün és Huncut csoportba járó gyermekek számára
pedig az óvoda Kondor Béla sétány felőli másodlagos bejárata.
A gyermekét hozó vagy érte megérkező szülőt a megfelelő bejárathoz megérkezve
egy óvodai dolgozó fogadja. Amennyiben a szülő jelezni szeretné, hogy megérkezett,
a főbejáraton csöngethet.
Az ajtóban egy óvodai dolgozóátveszia gyermeket és ellenőrzi hőmérsékletét. A szülő
a hőmérséklet ellenőrzést követően távozhat. Amennyiben az óvodai dolgozó a
gyermeknél lázat vagy betegségre utaló tünetet tapasztal, a szülővel haza kell
küldenie.
A gyermek váltó ruházatát, illetve szükséges felszerelését a szülő átadja a gyermeket
fogadó óvodai dolgozónak az erre a célra alkalmas táskában.
Az egészségi állapot ellenőrzése után a dolgozó a gyermeket csoportja öltözőjébe
kíséri, ahol a gyermek segítséggel átöltözik a szülő által biztosított benti ruházatba.
A gyermekek utcai ruházata a szülő által biztosított zsákban vagy táskában tárolva a
gyermek saját öltöző szekrényében kerül elhelyezésre.Az utcai ruházatot a gyermek




az óvodában nem használja, tehát udvari és benti váltó ruházat biztosítása is
szükséges.
Mosdóhasználat: alapos kézmosás és kézfertőtlenítő használata után kíséri a dolgozó
a gyermeket a kijelölt csoportszobába.
Távozás előtt az óvodai dolgozó segít a gyermeknek átöltözni, cipőt és ruhát cserélni,
majd kíséri a bejárathoz és átadja a szülőnek a gyermeket.

Gyermekekkel kapcsolatos szabályozások













A szülői igények alapján június 2-től 4 óvodai csoport üzemel, csökkentett gyermek
létszámmal.
A gyermekek óvodában való tartózkodási ideje alatt, előnyben részesítjük a
szabadtéri, nagymozgásra teret adó udvari játékhelyszíneken való tartózkodást,
amikor az időjárás engedi. A tervezett játékba ágyazott tevékenységeinket is itt
valósítjuk meg.
A gondozási tevékenységek megszervezésénél megfelelő gondossággal járunk el:
megfelelő csoportszervezéssel, időbeosztással, a kapcsolattartási távolságok
betartására való törekvéssel, illetve a szabály rendszer módosításával támogatjuk az
egészségvédelmet.
Étkezések esetén minden asztalnál 2, de maximum 3 gyermek ülhet így biztosítva a
megfelelő távolságot.
Ágyazásnál a gyermekek matracait lehetőségekhez mérten a lehető legnagyobb
távolságra kell elhelyezni egymástól.
Lehetőség szerint kerüljük a gyermekek csoportos foglalkoztatását, a kisebb zárt
helyiségekben való csoportos tartózkodását, illetve a személyes érintkezéssel járó
játékokat.
Közös használatban lévő plüss, textil ruhák (beöltözős jelmezek), párnák ebben az
átmeneti időszakban nem lehetnek a játéktevékenység részei.
A szülő-pedagógus közötti nevelési helyzetek megbeszélésére továbbra is az online
kapcsolati formákat javasoljuk.
Az étkezések lemondása a vészhelyzet előtti szokásos rendben, de kizárólag
telefonon vagy e-mailen keresztül (iroda@pitypangovoda.hu) történik.

Személyi védelmet biztosító higiénés rendelkezések




Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének
betartatására, a gyakori, alapos szappanos kézmosás, virzcid hatású kézfertőtlenítő
használatára. Fokozottan ügyelünk arra, hogy az óvodába érkezéskor, tevékenységek,
étkezések előtt és után minden gyermek kezet mosson.
A munkavállalók számára kötelező a munkaruhába való átöltözés és a virucid szerrel
történő kézfertőtlenítés az intézménybe való belépéskor, és a nap folyamán szükség
szerint, valamint a higiénés tevékenységekben való segítségnyújtás (pl. orrfújás) után
minden alkalommal.















Az öltözőben való tartózkodás során a felnőttek közötti közvetlen érintkezés
elkerülésének biztosítására a 2 méteres védőtávolság betartására fokozott figyelmet
kell fordítani.
Dolgozók számára zárt belső térben (csoportszobában, öltözőben, mosdóban) a
maszk használata kötelező.
Az óvodai érzelmi nevelésben fontos megerősítést nyújtó közvetlen testkontaktus
(ölelés, simogatás, ölbe vétel) módszerének alkalmazása csak indokolt esetben
(veszélyhelyzet elhárítása, vigasztalás, érzelmi megerősítést igénylő helyzet) valósul
meg a fertőzés veszély elkerülése miatt.
Kerülni kell a saját arc, szem, száj érintését is, és erre fel kell hívni a gyerekek
figyelmét is.
A gyermekekkel a köhögési etikettet megtanítása: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendő kidobása után, a
kézmosás/kézfertőtlenítés elvárása fontos feladatunk.
Saját játékok behozatala nem engedélyezett, kivételt képeznek az alváshoz használt
plüss vagy textil játékok, melyeket az ágyneművel egy helyen tárolunk.
Az újra nyitást követő átmeneti időszakban a gyermekek nem mosnak fogat az
óvodában.
A gyerekek ágyneműjét a fertőtlenítő mosásra a szülő haza viszi minden pénteken.
A gyermekek számára hetente 2-szer tiszta törölközőt biztosítunk.
A gyermek váltó ruháját a szülő minden nap hazaviszi fertőtlenítő mosásra és
számára másnap tiszta ruhát hoz.

Épületfertőtlenítést és takarítást biztosító higiénés rendelkezések







A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény területének tisztaságára, a napi
fertőtlenítő takarítás elvégzésére.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (pl. az ajtókilincsek, gyermeköltöző bútorai, mosdók eszközei,
étkezéshez szükséges eszközök, gyermekjátékok, udvari játszóeszközök) a takarítási
rend szerint vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
Az óvodai textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosását biztosítjuk.
A csoportszobák, közösségi helységek szellőztetésére fokozott figyelmet fordítunk

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni az intézményben, hogy a gyermekek
egészségét ne veszélyeztesse!
Teendő óvodában történő megbetegedés esetén
Amennyiben egygyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul
elkülönítjük, értesítjük az óvoda orvost/védőnőt, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodunk. A beteg
gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

A megelőző intézkedések (fertőtlenítés, személyi higiéné, szellőztetés) betartása esetén a
járványügyi kockázat jelentősen csökkenthető. A Házirend kiegészítést kérjük olvassa el és
fokozottan figyeljen betartására! A Házirend megismerésről kérem, hogy a megismerést
biztosító záradék aláírásával nyilatkozzon.

A megelőzés közös érdekékünk, a közösségi egészségvédelmi szabályok betartása közös
felelősségünk!
Vigyázzunk egymásra!

Köszönjük az együttműködést!

Budapest, 2020.05.29.

Lehoczky Judit
Intézményvezető

