1. A pandémiás intézkedési terv célja
A pandémiás terv célja, hogy a tervben meghatározott intézkedések által
biztosítható legyen (pandémiás időszakban) az óvoda folyamatos működése.
Szabályozza a pandémiás megbetegedések elleni folyamatos felkészülést, a
betegség terjedésének megelőzéséhez szükséges intézkedéseket.
Előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre az elkövetkezendő
időszak alatt, a pandémia terjedésének megelőzésére, a pandémia
következményeinek csökkentésére.
Segítse elő a dolgozók, szülők (külső, belső) pandémiával kapcsolatos
tájékoztatását a megelőző illetve a korlátozó intézkedések végrehajtásakor.

Az intézkedési terv hatálya
A pandémiás intézkedési terv hatálya kiterjed az Óvoda munkavállalóira és az
óvodában munkát végző, illetve azokra a személyekre, akik bármilyen egyéb célból
az óvodában tartózkodnak.

2. Jogszabályi háttér
A pandémiás intézkedési terv az alábbi jogszabályokon alapul:
• Magyarország Alaptörvénye
• 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• 40/2020. ( III.11.) Kormányrendelet
• 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet
• 152/2020. (IV. 27.) Kormányrendelet
• 26/1997.(IX.3) NM rendelet 3. sz. melléklete

3. Óvodai tartózkodás szabályrendszere
A 3-6 éves korú gyermekeknél nem kivitelezhető a távolságtartó intézkedések
betartása. Ezért is kiemelten fontos a felállított óvodai tartózkodásra vonatkozó
szabályok, higiéniai eljárások megfogalmazása, betartása. Ezáltal valósulhat meg a
fertőzési rizikó csökkenése.
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3.1

Szülőkre vonatkozó megelőző intézkedések

A gyermekek érkezése és távozása
 A gyermekek érkezése és távozása során törekedni kell a minimális fizikai
kontaktus megteremtésére (Az óvoda dolgozói – szülők, szülők – szülők
között). Fontos, hogy a higiéniára és a távolságtartásra vonatkozó szabályok
érvényesüljenek. A szülőknek az óvoda kapuja előtt kell várakozniuk,
odafigyelve a másfél méteres távolság tartására.
 A szülők nem jöhetnek be az óvoda épületébe, a gyermekeket az óvoda
személyzete a bejárattól kíséri a csoportszobába. Távozáskor a gyermekeket
szintén az óvoda személyzete kíséri egészen a bejáratig.
 Kivételt képeznek ez alól a „beszoktatós” gyermekek szülei: ők a
gyermekeket a csoportszoba ajtajáig kísérhetik, ahol az óvodapedagógus
fogadja őket. A szülőknek kötelező a maszk viselése az óvoda épületén
belül. A „beszoktatós” gyermekek szülei nem léphetnek be a csoportszobába.
Amíg a szülők a „beszoktatós” kisgyermekekre várnak, nem tartózkodhatnak
az épületben, az intézmény előtt várakozhatnak.
 Esetleges tünetek fennállása, megbetegedés esetén a gyermeket a szülőnek
kötelessége az óvodából haza vinni. Orvosi igazolás nélkül a gyermekeket
betegség után az óvodának nem áll módjában fogadni.

3.2

Óvodás gyermekekre vonatkozó megelőző intézkedések

3.2.1 Megérkezéskor fennálló intézkedések
 Megérkezéskor és távozáskor kötelező a bejárati ajtó melletti kézfertőtlenítő
használata.
 Ebben az időszakban a gyermeknek mindig hátizsákot kell az óvodába
hozniuk, amibe mindent bele tudnak pakolni (tartalék ruha, sapka, naptej,
gumicsizma, esőkabát stb.) A gyermekek a hátizsákot a tartalmával együtt
minden nap haza fogják vinni.
 Az óvodai csoportba lépés előtt kötelező az alapos, szappanos kézmosás.
3.2.2 Öltözők használata
 Egyidejűleg csak egy csoport tartózkodhat az öltözőkben/ folyosón. Ennek
következtében az udvarra menetel 10-15 perces időeltolásokkal történik.
 Rendszeres fertőtlenítés végett a szekrények tartalmát minden nap
szükséges a gyermekeknek hazavinni.
 Szigorítások esetén a gyermekek minden nap váltóruhát cserélnek csoportba
lépés előtt. Csak így léphetnek be a csoportszobába.
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3.2.3 Mosdók használata
 Szappanos kézmosás (a nap folyamán több alkalommal).
 Az óvodapedagógus feladata a helyes kézmosás technikájának
elsajátíttatása.
 Jelenleg a gyermekek számára tilos a fogmosás, ezért nincs szükségük
fogkefére, fogkrémre. Azonban étkezés után minden alkalommal szájöblítést
végeznek.
 Egyszerre csak 4-5 gyermek tartózkodhat a mosdóban.
 Textiltörölköző helyett a gyermekek az egyszer használatos papírkéztörlőt
használnak.
3.2.4 Csoportszabályok
 A kézfertőtlenítés lehetősége a csoportszobában is rendelkezésre áll.
 Ebben az időszakban a gyermekek nem hozhatnak magukkal játékot az
óvodába. Egyedül a plüssállat megengedett, azonban az is csak feltételekkel.
A plüssállatokat a gyermekek hétfőn frissen kimosva hozhatják az óvodába
és egész héten bent hagyhatják az ágyukban. Pénteken vihetik haza a
gyermekek a plüssöket, hétvégén újra ki kell mosni őket és úgy hozhatják a
következő hét elején őket ismét az óvodába.
 Higiénia okok miatt az udvaron lévő ivókút nem működhet, így az udvaron
történő rendszeres vízfogyasztás biztosítása érdekében a gyermekek
kulacsot hoznak az óvodába, melynek rendszeres fertőtlenítése, tisztítása az
óvoda feladata. A kulacsok péntekenként lesznek hazaküldve.
 Tízórai közben a megfelelő távolság kialakítás érdekében egyszerre 4
gyermek étkezhet az asztalnál. Mivel nem érhetnek az ételhez, a dajkák
osztják ki a gyermekek számára az ételt.
 A naposi teendők megszüntetése miatt a dajkák terítik az asztalokat ebédnél,
valamint uzsonnánál a gyermekek helyett.
 Az étkezési idő alatt ki kell használni minden asztalt, ezzel biztosítva a
gyermekek közötti megfelelő távolságtartást.
 Szükséges a gyermekek számára biztosítani a friss levegőt folyamatos
szellőztetéssel.
 Beteg gyermekek a jelen helyzetben nem tartózkodhatnak a csoportban.
3.2.5 Az óvoda dolgozóira vonatkozó megelőző intézkedések
 Fokozott figyelmet kell arra fordítani, hogy az intézményben kizárólag,
teljesen egészséges gyermekek, óvodai dolgozók tartózkodjanak.
 Törekedni kell a szájat és orrot eltakaró maszk viselésére, mivel a másfél
méter távolság tartása nem kivitelezhető.
 A jelenleg érvényben lévő szabályozásokról a gyermekek tájékoztatása az
óvodapedagógus fontos feladata, amiket folyamatosan gyakoroltatni kell a
gyermekekkel, különösen nagy figyelmet fordítva a kézmosás helyes
technikájára.
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 A lehető legnagyobb mértékben kerülni kell a csoportok játékainak,
eszközeinek egymás közötti átadását, cseréjét. Az óvodában szükséges az
intézmény tárgyi feltételeinek (irodai eszközök, tollak, bútorok, konyhai
eszközök) folyamatos tisztán tartása.
 Védőkesztyűk használata egyaránt javasolt.

4. Csoportszervezéssel, gondozással és a napirenddel
kapcsolatos információk
4.1 Csoportalakítás
A fertőzésveszély csökkentésének érdekében állandó csoportok létrehozására
törekszünk. Ezen csoportok vezetése a csoport pedagógusai által történik.
Kerülendő a csoportvezető pedagógusok közötti személyi változtatás, melynek
segítségével a fertőzésveszély kialakulás csökkenthető. Nem elvárható a gyermek
életkori sajátosságából adódóan, hogy egymással, valamint a velük közvetlen
kapcsolatban lévő felnőttel távolságot tartsanak és mindenféle testi kontaktust
nélkülözzenek.
A csoportszobák és a rendelkezésre álló terek függvényében törekedni kell az
állandó csoportok létrehozására, valamint az egyes tevékenységek során
kialakítandó gyermeklétszámokra.
A reggeli, valamint a délutáni ügyeleti rendszer működtetésére lehetőség van, az
adott higiéniai szabályok és előírások szem előtt tartásával.
Az állandó csoportok létrehozása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a különféle
tevékenységek során, új csoportok szerveződjenek. A csoport újra szervezése
pedagógiai okokból kifolyólag történhet, például az iskola előkészítő foglalkozás
keretében, vagy a különféle szakkörök révén. A szakkörök kizárólag a fertőzést
megelőzendő szabályok ismeretében és a résztvevők általi betartásával
működhetnek.

4.2 Szervezési feladatok
A gyermekek foglalkoztatása kis csoportokban történik:





az óvodában töltött idő folyamán a csoportok nem keverednek,
a csoport állandó pedagógusai vesznek részt a gyermekek nevelésében
a csoportok számára kijelölt csoportszobákban
a csoportszobák átszellőztetése legalább napi 4 alkalommal, mintegy 5-10
perc időtartamig biztosított, de ajánlott legalább 2 óránként végezni
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 minél több szabadlevegőn való tartózkodás, a gyermekek keveredése nélkül:
ajánlott gyakran és hosszú időt tölteni a gyermekekkel a szabadban. A
gyermekeknek biztosítani kell, hogy elegendő tér álljon a rendelkezésükre. A
mozgásos és az énekes foglalkozások szervezése szintén a szabadban
történik. Egy rendkívüli hetirend kialakításával megakadályozzuk az
egyidőben történő együtt játszást és a csoportok vegyülését.
 a funkcionális terek használata szintén időbeli beosztás alapján történik
 csoportonként elkülönített saját mosdóhelyiségek használata
 A szülőkkel való személyes kapcsolattartásra csak kizárólag indokolt
esetben, a fent említettek betartása mellett van módunk lehetőséget
biztosítani. (pl. Fogadóóra)
 Az egyes csoportok érkezési és a távozási szituációi, valamint étkeztetése
lépcsőzetesen, a létszámok korlátozásával történik.
A szülők a beszoktatási időszakot megelőzően tájékoztatást kapnak az óvodában
érvényben lévő higiéniai szabályokról, melyek betartása mindenkire nézve kötelező
érvényű.

4.3 Mosdóhasználati szabályok
 Minden étkezést alapos kézmosás előz meg. A mosdóhelyiségek elegendő
mennyiségű, fertőtlenítő hatású folyékonyszappan adagolókkal,
egyszerhasználatos papírtörlőkkel és ezekhez tartozó szemét tárólókkal
vannak felszerelve. A mosdóhelyiségekben egyszerre 5 gyermek
tartózkodhat egyidejűleg. A biológia szükségletek kielégítése a gyermek
igénye szerint történik, felnőtt felügyelete mellett.
 A fertőzésveszély fennállásáig kerülendő a fogmosási tevékenység, de az
étkezés utáni szájöblítés ajánlott.

4.4 Étkezéssel kapcsolatos szabályok
A fertőzésveszély kialakulásának csökkentése és a higiéniai szabályok
értelmében kiemelt jelentőséggel bír az étkezés során, hogy a megszokott
rendtől eltérően, a gyermekek a naposi teendőiket nem láthatják el:
asztalterítés, evőeszközök kiosztása, víztöltés, étel kimerés, tízórai,
uzsonna elkészítése. Az étkezés során lehetőség szerint távolságtartásra
kell törekedni. Az étkezés lebonyolítását a felnőtt személyzet végzi, a fent
említett előírások betartásával (gumikesztyű, maszk). A folyamatos
tízóraizás folyamán egyszerre 4 gyermek tartózkodhat egy asztalnál. Így az
előírt távolság betartható.
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4.5 Alvásidő szabályozása
Az alvási, pihenési idő alatt a fektetők között a lehetőség szerinti legnagyobb
távolságot kell megtartani. Magas délutáni csoportlétszám esetén az adott csoport
alvás idejének lebonyolítása történhet a teraszon, valamint a tornateremben is.

4.6 Egyéb szabályozások
 Jelen esetben a gyermekekkel történő külföldi kirándulásra nincs lehetőség,
sőt a belföldre történő kirándulás, illetve a tömegközlekedési eszközök
használata sem ajánlott. Esetleges kirándulások kizárólag csoportszinten
szervezhetők.
 Külső személyek csak indokolt esetbe léphetnek az óvoda területére, a fent
leírt intézkedések betartása mellett. Például a technikai,- és a szállító
személyzet esetében kötelező a maszk viselése.

5. A járvány megelőzését célzó intézkedések, illetve a
tünetek fellépésekor betartandó szabályok

Intézményünkben kizárólag, teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak.

5.1

A betegség tünetei

A betegség tünetei (pl. köhögés, láz, nátha, torokfájás, szag- és/vagy ízérzék
elvesztése) a gyermekeknél a enyhébb formában jelentkezhetnek, mint a
felnőtteknél. A tünetek jelentkezésekor a szülő kötelessége a gyermek
háziorvosát erről tájékoztatni és utasításait betartani.

5.2

Az óvodában követendő intézkedések

Az óvodában észlelt tünetek megjelenése esetén:
•

a gyermek haladéktalan elkülönítése
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•
•
•
•
•

a szülő telefonon való értesítése, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát és azt követően az
orvos utasításai alapján járjanak el
az intézmény vezetőségének értesítése
a beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk
használata kötelező
a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (öltöző, mosdó) teljes
berendezésének fertőtlenítése és annak alapos szellőztetése
a tüneteket mutató gyermek környezetében lévő többi gyermek, illetve óvodai
dolgozó gyakori szappanos kézmosását, kézfertőtlenítését biztosítani kell

5.3

Hiányzás és az óvodába való visszatérés szabályai

A gyermek óvodából való távollétét, hiányzását minden esetben igazolni kell.
Betegség, vírusfertőzés esetén, a házi/ gyermekorvos utasításainak szigorú
betartása után, kizárólag az általa kiállított igazolással térhet vissza az óvodába.

5.4

Teendők az óvodai dolgozók érintettsége esetén

A vírusfertőzés tüneteit mutató óvodai dolgozók tekintetében követendő eljárás:
•
•
•
•
•
•
•

elkülönítés
háziorvos haladéktalan telefonon való értesítése
az intézmény vezetőségének értesítése
a tüneteket mutató személyi környezetének fertőtlenítése, alapos
szellőztetése
a vele kapcsolatot tartó személynek kesztyű és arcmaszk használata
kötelező
a háziorvos utasításainak szigorú betartása
az óvodai dolgozó a betegség után kizárólag orvosi igazolással térhet vissza
az óvodába

A Covid-19 vírus megjelenése, illetve gyanúja esetén óvodánk számára az
intézmény által kiadott intézkedési terv az irányadó.

6. Higiéniai intézkedések
Az intézmény egész területére vonatkozó intézkedések betartása és betartatása az
óvoda minden dolgozójának kötelessége. Rendkívüli takarítási,- és fertőtlenítési
terv létrehozása elengedhetetlen, mely konkrét intézkedéseket tartalmaz arra
vonatkozóan, hogy a ki, mit, mikor és milyen szerrel fertőtlenít, takarít.
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6.1 Takarítási,-és fertőtlenítési terv
Különös figyelmet kell fordítani a következőkre:
 a mindennapi használat során érintett felületek (ajtókilincs, asztallap, padlók,
szekrények, üvegfelületek) a higiéniai tervben előírt módon és előírt
szerekkel naponta többször kerülnek fertőtlenítésre.
 a csoportszobák naponta minimum 4 alkalommal, 5-10 perces időtartamig
történő átszellőztetése, de ajánlott akár 1-2 óránként
 az ágynemű mosása szükség szerint, de legfeljebb két hetente történik,
mosógépben 60 Celsius fokon, majd szárítógépben szárítva
 a padlók, asztalok, székek nedves takarítása naponta többször, míg a
további berendezési tárgyak, mint polcok, szekrények stb. takarítása naponta
történik. A játszószőnyegek naponta porszívózásra és havonta
nedvestisztításra kerülnek.
 a játékeszközök fertőtlenítése, takarítása mindennapos
 a mosdóhelyiségek felmosásra naponta többször és szükség esetén történik
 a konyhapadló és a munkalapok nedves takarítás, fertőtlenítése napi szintü
 az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező munkafelületek speciális
felületfertőtlenítő szerrel kerülnek minden munkanap végén tisztításra
 a különböző helyiségekben használatos textíliák (konyharuha, felmosófej)
legalább 60 Celsius fokon való mosása és szárítógépben szárítása
 kizárólag hatóságilag bevizsgált és hatásos fertőtlenítő és tisztítószerek
használata megengedett

A melléklet tartalmazza a konkrét takarítási tervet.

6.2 A személyi higiéniával kapcsolatos intézkedések
 Minden olyan személyre, akik hosszabb ideig tartózkodnak az intézmény
területén kötelező érvényű a folyékony szappannal, 20-30 mp-ig tartó alapos
kézmosás, illetve a kézfertőtlenítés.
 Egyszer használatos papírtörölközők használata, a gyermekek esetében is
előírás.
 Az arc kezekkel történő érintkezése kerülendő.
 Köhögés, tüsszentés zsepkendőbe vagy könyökhajlatba, a használt
papírzsebkendő kidobása zárt tárolóba történjen.
 A gyermek szükség szerinti átöltöztetése gumikesztyűben zajlik, az érintett
ruhadarabok tárolása és a szülőknek történő átadása is nejlonzsákban
történik.
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 A dolgozók szennyezett ruhájának cseréjére is a fent leírtak vonatkoznak.
(nejlonzsák)

A konyhában dolgozó személyzet köteles







a munkakezdésnél
köhögés, tüsszentés után
zsebkendő használat után
munkaközi szünetek után
toalett használatot követően
gumikesztyű levétele után

a kézfertőtlenítés elvégzésére.
A fertőtlenítés automata adagolóval történik.
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