
                                  KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK 

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓJA 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

Módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. Intézményünket, - a Kazincbarcikai Összevont Óvodákat - kizárólag egészséges, 

tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. Kérjük a Szülőket, hogy amennyiben 

gyermeküknél koronavírus fertőzésre utaló tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés áll fenn.  

Az intézménybe lépés szabályai: 

• Az udvarra, épületbe, a szülők csak szájmaszkban léphetnek be. 

• Az épületbe lépést követően testhőmérséklet mérésre kerül sor a gyermek és 

hozzátartozó (szülő, hivatalos ügyben eljáró felnőtt) esetében egyaránt (2020. 

október 1-től kötelező).   

• Gyermekével/gyermekeivel csak egy szülő jöhet be az épületbe.  

• Az öltözőben a lehető legrövidebb időt töltsék. 

• A bejáratnál kézfertőtlenítő és lábtörlő használata kötelező. 

 

A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket -a Házirendnek megfelelően- legkésőbb 

8:00 óráig kötelesek behozni a szülők az óvodába. 8:30-tól az óvoda bejáratai zárva 

lesznek, ezután nem áll módunkban a gyermekeket fogadni! 

A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat kell betartani: 

• A gyermekek átadása/átvételekor a legrövidebb időn belül kérjük elhagyni az 

játszóudvart és az épületet.  

• Az óvoda épülete előtt kerüljék a szülők gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas 

beszélgetést, a felesleges közvetlen testkontaktust, hagyományos üdvözlési formákat 

(puszi, kézfogás), valamint saját arc, szem, száj, érintését. 

Gyermekek átadása- átvétele: 

Az intézményben tartózkodás szabályai: 

• A gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek, a nap folyamán a maszk viselése 

nem kötelező. 

• A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek helyett a kapcsolattartás 

online formában történik. 

• A gyermekek és az intézményben dolgozó felnőttek testhőmérséklet mérésére 

napközben is sor kerül. 

 

 

 

 

 

 



Higiéniai szabályok: 

• A saját jellel ellátott textil gyermektörölköző a gyermek személyes használatában van. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres cserére és mosásra (heti 2x csere: hétfő 

- szerda). 

• A gyermek ágyneműjét hetente kötelező hazavinni és hét elején kimosva visszahozni. 

• A gyermek minden más holmiját heti rendszereséggel vigyék haza és azt fertőtlenítve 

hozzák vissza.  

• A gyermek otthonról játékot nem hozhat be az óvodába -kivétel 1 db alvós játék,- melyet 

a szülő hét elején behoz és hétvégén hazavisz fertőtlenítés céljából.  

• Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik és erről orvosi igazolással rendelkezik, igazoltnak 

tekintjük.   

• A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes. 

Fontos, hogy:  

• A járványhelyzetből adódóan, fokozott a szülők és az óvodapedagógusok felelőssége. 

• A szülőknek, óvodai dolgozóknak tisztában kell lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, 

amelyek közül a leggyakoribb a láz, köhögés, nehézlégzés és hirtelen kezdetű 

szaglásvesztés, ízérzés zavar, vagy hiánya. Kevésbé specifikus tünet a fejfájás, 

hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és / vagy hasmenés.  

• Ha egy szülő, gondviselő vagy óvodapedagógus, óvodai dolgozó a fertőzés tüneteit 

észleli egy gyermeken, akkor gondoskodni kell annak mielőbbi elkülönítéséről. 

• A tünetes, beteg gyermeket a szülőknek nem szabad óvodába hozni. 

• A legenyhébb tünetek jelentkezése esetén se engedje közösségbe a gyermeket, mert 

azzal az egész közösség egészségét, az óvoda zavartalan működését veszélyezteti. 

• Fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, a szülő telefonon értesítse a 

gyermekorvost vagy háziorvost.  

• A szülők, hogy gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, 

hogy azok megjelenése esetén, ők is jelezni tudják azt szüleiknek, az óvoda dolgozóinak. 

• A gyermekek legyenek tisztában a gyakori és alapos kézmosás fontosságával és 

gyakran mossanak kezet. 

• Közösségbe akkor mehet vissza a gyermek, ha legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei 

megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt.  

• Amennyiben koronavírus fertőzés laborvizsgálattal igazolódott, a tünetmentes 

fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani, (azaz 

minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is 

érvényesül). 

• Intézményünkbe kizárólag a házi gyermekorvos engedélyével térhet vissza a 

gyermek. 

Az intézményben a már tavasszal kialakított óvintézkedések továbbra is érvényben lesznek.  

Kazincbarcika, 2020. október 1.  

        …………………………………… 

         Horváthné Geleta Mária 

             Intézményvezető 


