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A Helyi intézkedési terv alapvető irányadó forrása:
- Magyar Közlöny: hatályos jogszabályok
- INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEKBEN
A
JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT
IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSRENDRŐLKiadta:
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma letöltés ideje: www.oktatas.hu 2020.08.18.
- https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/653-tajekoztatas-abolcsodei-es-ovodai-nevelessel-kapcsolatos-jarvanyugyiszabalyokrol?fbclid=IwAR1QCgmGviQ1Q7y80XvzvDpVQYjX-wKKvhbofo3scd
- Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodák bölcsődék részére Kiadó:
Nemzeti Pedagógus Kar, Bp. 2020.március 10.
- 2020.08.25-i nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok a nevelőtestület tagjai
részéről /jegyzőkönyv/
- 417/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet
- 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet
- 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
- 432/2020.(IX.18.) Korm.rendelet
Hatálya:2020.08. 25.-től
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével
kerül sor. A módosításról a fenntartó, és az óvodáink tájékoztatást kapnak.
Hatálya kiterjed: minden óvodai alkalmazottra, óvodai jogviszonyban lévő gyermekre,
szüleikre, hozzátartozóikra, és az óvoda területére érkező külsős személyekre
Székhely: Sárbogárdi Zengő Óvoda
7000 Sárbogárd Mikes köz 3.
Tagóvoda: Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája
7003 Sárbogárd Gesztenye sor 1.
Telephelyek:
1. Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye
7000 Sárbogárd Szent István út 49.
2. Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye
7018 Sárbogárd Hatvani u. 50.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető által megbízott személyek
kötelesek gondoskodni, és a megvalósítást ellenőrizni.
Székhelyen és tagóvodában: intézményvezető helyettesek, telephelyeken a telephely
megbízottak. Csoport szinten óvodapedagógusok.
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Felkészülés a nevelési évre:
1.1 Minden feladatellátási helyen alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.
A megbízott személyek ellenőrizzék a takarítások végrehajtását.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az előrelátható készlet hiányt a
takarítást végzők jelezzék az intézményi felelősök felé, akik kötelesek azt beszerezni.

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
A intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, felnőtt
látogathatja!
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vegyen részt. Az alkalmazottak munkába lépésük előtt naponta érintés nélküli
digitális lázmérés után mehetnek a közösségbe. Városi adatok alapján fertőzöttek számától függően,
(rohamosan emelkedő a fertőzöttek száma) és intézményi érintettség esetén az érintés nélküli
lázmérést minden belépő személyen elvégezzük.
Az óvodapedagógusok tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles
az óvodát értesíteni, a 06 25 460 148 –as telefonszámon, vagy zengo.ovoda@tolna. net e-mail
címen, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.
Az alkalmazottak az intézményvezetőt kötelesek értesíteni, ha koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés esete következett be az egészségi állapotukban vagy közös háztartásban élő személy
betegedett meg!
Betegség után csak egészséges állapotban térhetnek vissza az érintettek, orvosi igazolás alapján. Az
igazolás kiállítása az NNK aktuális eljárásrendje alapján fogadható el rendkívüli helyzetben.
Minden más helyzetben a HÁZIREND-ben szabályozott eljárásrend él.
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HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
- Annak a gyermeknek, aki 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. Ezen időszakban a gyermek otthona elhagyása nélkül, az óvodapedagógusok
egyeztetett kapcsolattartási forma mellett (online) bekapcsolódhat az oktatásba, az aktuális csoport
témakörökbe.
- A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.

-

Amennyiben a gyermek családjával sárga, illetve piros besorolású országból érkezik
haza,(az aktuális besorolást az érintett családoknak figyelniük kell) 2020.aug. 31.-ig ezt az
érvényes eljárást kell figyelembe venni. Változás: 2020. 09.01-től a külföldről érkezőket
14 napos házi karanténban tartózkodásra kötelezik, ezért kérjük, hogy a szülő jelentse be a
gyermek óvodapedagógusának elektronikus úton a gyermek távollétének okát. A gyermek
tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt laboratóriumokban lehet elvégezni. A
gyermek, vagy dolgozó, 2 negatív teszt (két nap különbséggel) eredményével jöhet
közösségbe, teszt nélkül azonban a kötelező karaténban előírt időt otthon kell tölteni. A
távollét ebben az esetben is igazoltnak minősül.

-

A koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt álló tizennyolc év alatti személy, tehát az óvodás gyermek- vele együtt lépi át Magyarország határát karanténra nem
kötelezett.

-

Az óvoda dolgozója is köteles bejelentést tenni, ha vele közös háztartásban élő személy
hatósági karaténra kötelezett! Az eljárás ebben az esetben is a hatályos jogszabályok alapján
történik.
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-

a gyermek, vagy alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos,
a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. Gyermek esetén a csoport
óvodapedagógusának, dolgozó esetén az intézményvezetőnek kell a dokumentumot
bemutatni

-

Egyéb előírások:

-

Felnőtt, és 6. életévet betöltött hozzátartozó csak maszk használatával
tartózkodhat az óvoda területén! Kézfertőtlenítés a főbejáratnál a felnőtteknek
kötelező a kihelyezett automatáknál! Gyermekek a csoportba lépés előtt, és
távozáskor mossanak kezet a gyermek mosdókban!

-

Az intézmény látogatása:

-

A szabályozás értelmében foglalkoztatott, és gyermek csak akkor lehet az
intézményben, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos
tisztifőorvos által meghatározott mértéket (az intézményi belépéshez megengedett
testhőmérsékletet az országos tiszti főorvos határozatban teszi közzé). Kötelező
érvénybe lépés ideje 2020.október 1-től. Javasolt azonban már korábban megkezdeni a
mérést, ahol az eszközök biztosítottak. Intézményünkben az eszközök biztosítottak
mindegyik feladatellátási helyen.

-

A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére a gyermeket kísérő
nagykorú személy (szülő, idősebb testvér stb.) MASZK helyes viselése mellett csak
a kialakított testhőmérséklet- mérési pontig léphet be.

-

Az intézmény látogatása:

-

Hatályos: 2020. szeptember 28-tól (hétfőtől) visszavonásig

-

Kialakított mérési pont a feladatellátási helyek tekintetében: az épület bejárati ajtók.
Mindegyik óvodánkban a bejárati ajtóknál történik a mérés. Ügyeleti rendszerben a
kijelölt kolléganők várják a gyermekeket, illetve távozáskor adják át a kísérőknek őket.

-

Kísérő az óvoda épületében nem tartózkodhat!

-

Érkezéskor a foglalkoztatott, és gyermek testhőmérsékletét az arra kijelölt ügyeletes
méri a két ajtó között. Belépő gyermek esetében a kísérő megvárja a mérés eredményét
az ajtó előtt, amennyiben a gyermek testhőmérséklete meghaladja a megengedettet, a
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kísérő azonnal elviszi a gyermeket, és a beteg gyermekre vonatkozó előírások szerint
jár el.
-

Az egészséges gyermeket az ügyeletes óvodai dolgozók az ajtónál átveszik, és a
csoportba kísérik.(kézmosást, öltözködést segítik) Kérjük, hogy a kísérő az óvoda
területéről, miután átadta egészséges gyermekét azonnal távozzon! Csak a
legszükségesebb időt töltse az óvoda területén (ne ácsorogjon a csoportszoba ablaka
előtt integetés céljából, és ne beszélgessen az óvoda udvarán).

-

Székhely ( 7000 Sárbogárd Mikes köz 3.)

-

Érkezés:

-

6.30-7.30-ig főbejárati ajtó: mindenki részére- foglalkoztatott, gyermek

-

7.30-8.30-ig főbejárati ajtó: csak a Margaréta, Napraforgó, Mazsola, Bóbita, Tulipán
csoportba járó gyermekek és foglalkoztatottak részére

-

7.30-8.30-ig hátsó bejárati ajtó csak a Katica, Süni, Micimackó, Szivárvány csoportba
járó gyermekek részére

-

Testvérpárok esetén, ha több csoport érintettség is van az épület első, illetve hátsó
részében is a főbejárati ajtó használata javasolt mindegyik gyermek részére.

-

Távozás:

-

Kérjük a kísérő jelezze gyermeke(i), és csoportjának nevét az ügyeletes kolléganő felé

-

12.30-13.00 között főbejárati ajtó mindenki részére (változtatás nem történt)

-

15.00-15.45-ig főbejárati ajtónál: csak a Margaréta, Napraforgó, Mazsola, Bóbita,
Tulipán csoportba járó gyermekek részére biztosított

-

15.00-15.45-ig hátsó ajtónál: csak Katica, Süni, Micimackó, Szivárvány csoportba járó
gyermekek részére biztosított

-

15.45-16.30 között csak a főbejáratnál adunk ki gyermeket.

-

Tagóvoda: (7003 Sárbogárd Gesztenye sor 1.)

-

Érkezés-távozás az óvoda nyitva tartása szerint a csoportok által használt 2 első bejárati
ajtónál- testhőmérséklet-mérés mindkét ajtónál biztosított. Ügyeletes kollégák várják az
érkezőket, és ajtóhoz kísérik a távozókat.

-

Telephelyek: (töbörzsöki 7000 Sárbogárd Szent István út 49., és pusztaegresi
7018 Sárbogárd Hatvani u. 50.)

6

Sárbogárdi Zengő Óvoda
7000 Sárbogárd Mikes köz 3.
Tel: 0625460148 e-mail: zengo.ovoda@tolna.net
Járványügyi intézkedési terv

-

Főbejárati ajtónál van a mérési pont. Érkezés-távozás az óvoda nyitva tartása szerint.
Ügyeletes kollégák várják az érkezőket, és adják át a távozókat. (ez már szülői kérésre
szeptember első hete óta a telephelyeken gördülékenyen működik)

-

Kerüljék a beszélgetést, a távolságot pedig próbálják betartani az óvodai dolgozókkal
is! Az információ csere megosztására továbbra is az elektronikus forma javasolt! A
tömegesedés megelőzése érdekében kérjük, a főbejáratok előtti sorban állás esetén a
1,5-2 méter távolságot próbálják meg betartani. Kérjük, hogy a kapu előtt, és a
parkolóban való csoportosulást kerüljék a kedves szülők, ha mégis megállnak
beszélgetni az előírt távolságot tartsák be!

-

Csak a legszükségesebb tárgyak kerüljenek be az intézménybe, ezeket amennyire lehet,
fertőtlenítsük le. (pl. alvós játék, stb.) Sajnálatos, de most ajánlatos a puszi, simogatás,
ölelés,

egyéb

közvetlen

érintkezési

forma

mellőzése,

helyette

a

szóbeli

kifejezésformákkal kedveskedjünk, és fejezzük ki örömünket.
-

A csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább elhelyezéséről,
ezért a gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, - az alvási időszakban- amennyiben
lehetséges, a nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a csoportszobán kívülre vinni. Az
ágyakat lehetőség szerint egymástól minél távolabbra javasolt elhelyezni (fej-láb váltott
fektetéssel).

Rendezvény szervezési szempontok:
-

Fontos az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,.

-

Felnőtt, és 6. életévet betöltött hozzátartozó csak maszk használatával tartózkodhat az
óvoda területén! Egy gyermekhez egy fő hozzátartozó vegyen részt az alkalmon!
Kerüljük a tömegesedést! (volt kolléganőket, akik már nem dolgoznak az
intézményünknél- nyugdíjasokat - jelen helyzetben -ne invitáljunk az óvodákba) A
rendezvényen nem kötelező a részvétel, igazolás sem szükséges, ha valaki nem jön el
az érintett gyermekek közül.

-

A székhelyen, és tagóvodában időeltolódással kell lebonyolítani a rendezvényt, előzetes
egyeztetés alapján! Egy időben csak max. 3 csoport vehet részt a programon, vagy a
program szakaszosan valósítható meg.
7

Sárbogárdi Zengő Óvoda
7000 Sárbogárd Mikes köz 3.
Tel: 0625460148 e-mail: zengo.ovoda@tolna.net
Járványügyi intézkedési terv

-

Ha az időjárás engedi, szabadtéri rendezvény szervezése javasolt! Ha épületen belüli a
helyszín folyamatosan legyen szellőztetés!

-

Rendezvényekre gyümölcs, zöldség (alapos tisztítás után fogyasztható) üdítő ital
hozható, házi készítésű édesség, sütemény, pogácsa közös fogyasztásra nem
engedélyezett. Kérjük a kedves szülőket, születésnapi tortát ne hozzanak az
intézménybe! (Boltban, cukrászdában vásároltat se) (más módon fogják a
születésnapost megünnepelni a csoportban)

-

A rendezvény helyszínét, és gyakran érintett felületeket a távozók után azonnal
fertőtleníteni kell! Épületen belüli helyszíneket alaposan ki kell szellőztetni!

-

Kirándulás 1-1 csoportnak külső helyszínre szervezhető, de városon kívüli helyszín
esetében

előzetes

tájékozódás

kötelező

az

úti

cél

helyszínére

vonatkozó

járványhelyzetről. A kiránduláson való részvételhez szülői hozzájárulás szükséges.
Csoportos kirándulásokon kísérőként csak az a személy vehet részt, aki rendelkezik
érvényes védettségi igazolvánnyal.

-

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett fogjuk megtartani. Ha a helyzet a személyes jelenlétet nem
engedi, a szükséges információkat e-mailben, vagy a facebook csoportokon keresztül
eljuttatjuk a szülőkhöz. A mindenkit érintő információkat a honlapon közzétesszük.

-

úszásoktatás szervezhető, sport rendezvények szervezhetők a védő előírások
betartásával (ebben a nevelési évben előre láthatóan úszás tanfolyamot nem indítunk)

-

nagycsoportos gyermekek óvodai búcsúztatása augusztus végére tervezett, a
járványügyi helyzetnek megfelelően, az aktuális védelmi előírások betartásával

-

a színházlátogatást lehetővé tesszük egyeztetve az Operatív Törzs által előírt szabályok
betartása mellett a helyi József Attila Művelődési Ház szervezésében szülői hozzájárulás
(nyilatkozat) mellett. Az érintett korosztály nagycsoport
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

A gyermekekre vonatkozó jogszabály által előírt kötelező orvosi vizsgálatát, szűrését
(testtartás, lúdtalp, látás, hallás, fogászat stb.) az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó
szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás
korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat
maradéktalanul el kell végezni.
A járványügyi készültség időszakában az óvoda-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásában a
munkaterv, illetve egyeztetés alapján történik az óvodák gyermekorvosaival, szakorvossal,
védőnőkkel.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
- Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni a kijelölt elsősegélynyújtó helyre. Egyúttal
értesíteni kell az óvoda orvosát, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő 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.
- A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!
- 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.
- 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.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
- Az óvodáink főbejáratánál érintés nélküli vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak

használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után
minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, esetében inkább
javasolt a szappanos kézmosás, bőrkímélés miatt).
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- A szociális helységekben szintén biztosítva van a kézmosási lehetőség az alkalmazottak
számára papírtörlő használatával.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására mindenkinek. Az
egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
- A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, kapjanak részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást. (kisfilm megtekintése, személyes példamutatás, cselekvéses
tapasztalatszerzés, mosdók mellett kép illusztráció) A gyermekeknek az óvoda alkalmazottai, és a
szülők is tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés.
- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítással!
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett
felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb
kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók
csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel
fertőtlenítésére kerüljenek.
- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges.
- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A
helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell
tartani
- Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen
fertőtleníteni kell. Bizonyos játékokat 72 órát pihentetni kell, ezért az óvodapedagógusok
felelősek. A mosható játékok fertőtlenítését, műszak beosztás szerint a dajkák végzik.
10

Sárbogárdi Zengő Óvoda
7000 Sárbogárd Mikes köz 3.
Tel: 0625460148 e-mail: zengo.ovoda@tolna.net
Járványügyi intézkedési terv

- Az ágyneműt, ágyvásznat, egyéni törölközőt hetente, illetve szükség szerint tisztítani kell,
ezért minden pénteken haza kell vinni, és a szülő tisztán hozza hétfőn reggel. A gyermekek
fogkeféjét szintén a szülő fertőtleníti heti gyakorisággal.
- Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A
felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására
vagy kézfertőtlenítésére.

- Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől
védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak
gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A
kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően
indokolt. A kendő helyett javasolt az egyszer használatos papírszalvéta. A textíliák gépi úton történő
fertőtlenítő mosása ajánlott.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT FELADATELLÁTÁSI HELY
ESETÉBEN
- Az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlás követése.
- Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Fejér Megyei Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és
kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja
azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről
bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb
személy tesztje koronavírus-pozitív.
- Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen az Operatív Törzzsel dönt a munkarendről,
megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más működést. Az intézmény a
jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást
okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál
munkarend folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek
hozzák meg és hajtják végre.
- a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.30.)

Korm. rendelet 26. § értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy
fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló
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2011. évi CXC. törvény 30.§ (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő
veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően a koronavírus érintettség esetén az adott
intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli
szünetet.
- Amennyiben egy, vagy több óvodánkban fertőzés állapota áll fenn 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, illetve hatáskörének megfelelő döntést hoz.
- A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell
a gyermekétkeztetést a szülők igénye szerint, akár elvitellel is.

KOMMUNIKÁCIÓ

Kérjük, mindenki csak hiteles forrásokból tájékozódjon! Az országos oktatással kapcsolatos
híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és
honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. Az adatokról a koronavirus.gov.hu
tudnak tájékozódni.
Intézményünket közvetlenül érintő intézkedésekről, az óvoda honlapjáról:
www. zengoovoda.hu tudnak információt gyűjteni.
A fontos, és gyors változásokat az óvodapedagógusok is megosztják elektronikusan (a facebook
zárt csoportokban, SMS, e-mail stb.).
Rendkívüli helyzetben a hírek megjelennek a város honlapján is: www. sarbogard.hu oldalon.
Kérdéseikkel a fent megadott lehetőségek valamelyikén forduljanak hozzánk bizalommal!
Megértésüket, és együttműködésüket köszönöm!
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Vigyázzunk továbbra is egymásra, és gyermekeinkre! Az egészségügyi óvó előírások
betartásával ez bizonyára sikerülni fog!

Kelt: Sárbogárd, 2020. 08.25.
Huszárné Kovács Márta
intézményvezető
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1. számú melléklet
A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok
A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok
vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása
azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indoko1t.
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1. számú függelék
A Helyi intézkedési terv módosítása:
Hatályos: közzétételtől
Indoklás: a járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált a köznevelési intézmények
részére korábban kiadott Intézkedési Terv kiegészítése, illetve módosítása. A
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Intézkedési Terv az Oktatási Hivatal
honlapjáról letölthető
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_
koznev_int)
A módosítás a Helyi intézkedési terv alábbi elemeit érinti: (kiegészítve dőlt betű)
Kiegészült forrás: 417/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet
Hiányzások igazolása:
-

az a gyermek, vagy alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. Gyermek esetén a
csoport óvodapedagógusának, dolgozó esetén az intézményvezetőnek kell a
dokumentumot bemutatni. (4. o.- 5. o.)

-

Kiegészült: zöldség és „Kérjük a kedves szülőket, születésnapi tortát ne hozzanak az
intézménybe! (Boltban, cukrászdában vásároltat se) (más módon fogják a
születésnapost megünnepelni a csoportban)” szöveggel (6. o.)

-

az őszi úszásoktatást tavaszra halasztjuk,

-

a színházlátogatást lehetővé tesszük egyeztetve az Operatív Törzs által előírt szabályok
betartása mellett a helyi József Attila Művelődési Ház szervezésében szülői
hozzájárulás (nyilatkozat) mellett. Az érintett korosztály nagycsoport. (7. o.)

-

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020.
(VIII.30.) Korm. rendelet 26. § értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott
fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a
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nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§ (5) bekezdése szerinti
megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően a
koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben
csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. (10. o.)

Kelt, Sárbogárd 2020.09.08.
Huszárné Kovács Márta
intézményvezető
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2. számú függelék
A Helyi intézkedési terv módosítása:
A módosítás a Helyi intézkedési terv alábbi elemeit érinti:
Hiányzások igazolása:
Indoklás: A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.
30.) Korm. rendelet 3. § a)–c) pontjában, valamint 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „14”
szövegrész helyébe a „10” szöveg lép. Hatályos 2020. 09.21-től
Változás: 2020. 09.01-től a külföldről érkezőket 14 napos házi karanténban tartózkodásra
kötelezik szöveg rész helyére a „ Változás: 2020.09.21-től a külföldről érkezőket 10 napos
házi karanténban tartózkodásra kötelezik” szöveg rész lép. (4.o.)
Az intézmény látogatása:
Indoklás: A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló
431/2020. (IX.18.) Korm. rendeletében újabb intézkedések bevezetéséről döntött.
A Helyi intézkedési tervből a következő szöveg rész hatályát veszti:
„Az intézmény valamennyi feladatellátási helyén az óvoda nyitva tartása szerinti időponttól
8.30-ig tartózkodhat gyermekenként 1 fő hozzátartozó.
-

Az óvoda épületében, és területén 8.30- 15.00-ig hozzátartozó, és külsős személy nem
tartózkodhat, csak vezetői engedéllyel előre egyeztett időpontban ügyintézés céljából.

-

A félnapos ellátást igénylő gyermekek (írásbeli nyilatkozat alapján) 12.30-13.00 között
vihetők haza, a hozzátartozót kérjük, hogy a főbejáratnál várakozzon, míg a gyermeket az
ügyeletes, illetve óvodapedagógus a bejárathoz kíséri, és átadja. Ebben az időtartamban a
Házirendtől eltérően szülő nem jöhet be az épületekbe.

-

15.00-tól az óvoda zárásáig 1 fő hozzátartozó bejöhet az óvoda épületébe a gyermekért.

Kérjük, hogy az érkezés, és távozás teendőit a lehető legrövidebb szükséges idő alatt intézze
mindenki! Ennek érdekében, ahol az öltöző szekrények nem a folyóson, hanem
öltözőhelységben vannak elhelyezve azonos időben max. 4-5 felnőtt tartózkodjon!”
A szöveg rész helyére a következő lép:
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A szabályozás értelmében foglalkoztatott, és gyermek csak akkor lehet az intézményben,
ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket (az intézményi belépéshez megengedett testhőmérsékletet az
országos tiszti főorvos határozatban teszi közzé). Kötelező érvénybe lépés ideje
2020.október 1-től. Javasolt azonban már korábban megkezdeni a mérést, ahol az eszközök
biztosítottak. Intézményünkben az eszközök biztosítottak mindegyik feladatellátási helyen.
A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére a gyermeket kísérő
nagykorú személy (szülő, idősebb testvér stb.) MASZK helyes viselése mellett csak a
kialakított testhőmérséklet- mérési pontig léphet be.
Az intézmény látogatása:
Hatályos: 2020. szeptember 28-tól (hétfőtől) visszavonásig
Kialakított mérési pont a feladatellátási helyek tekintetében: az épület bejárati ajtók.
Mindegyik óvodánkban a bejárati ajtóknál történik a mérés. Ügyeleti rendszerben a kijelölt
kolléganők várják a gyermekeket, illetve távozáskor adják át a kísérőknek őket.
Kísérő az óvoda épületében nem tartózkodhat!
Érkezéskor a foglalkoztatott, és gyermek testhőmérsékletét az arra kijelölt ügyeletes méri a
két ajtó között. Belépő gyermek esetében a kísérő megvárja a mérés eredményét az ajtó
előtt, amennyiben a gyermek testhőmérséklete meghaladja a megengedettet, a kísérő
azonnal elviszi a gyermeket, és a beteg gyermekre vonatkozó előírások szerint jár el.
Az egészséges gyermeket az ügyeletes óvodai dolgozók az ajtónál átveszik, és a csoportba
kísérik.(kézmosást, öltözködést segítik) Kérjük, hogy a kísérő az óvoda területéről, miután
átadta egészséges gyermekét azonnal távozzon! Csak a legszükségesebb időt töltse az óvoda
területén (ne ácsorogjon a csoportszoba ablaka előtt integetés céljából, és ne beszélgessen
az óvoda udvarán)
Székhely ( 7000 Sárbogárd Mikes köz 3.)
Érkezés:
6.30-7.30-ig főbejárati ajtó: mindenki részére- foglalkoztatott, gyermek
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7.30-8.30-ig főbejárati ajtó: csak a Margaréta, Napraforgó, Mazsola, Bóbita, Tulipán
csoportba járó gyermekek és foglalkoztatottak részére
7.30-8.30-ig hátsó bejárati ajtó csak a Katica, Süni, Micimackó, Szivárvány csoportba járó
gyermekek részére
Testvérpárok esetén, ha több csoport érintettség is van az épület első, illetve hátsó részében
is a főbejárati ajtó használata javasolt mindegyik gyermek részére.
Távozás: Kérjük a kísérő jelezze gyermeke(i), és csoportjának nevét az ügyeletes kolléganő
felé
12.30-13.00 között főbejárati ajtó mindenki részére (változtatás nem történt)
15.00-15.45-ig főbejárati ajtónál: csak a Margaréta, Napraforgó, Mazsola, Bóbita, Tulipán
csoportba járó gyermekek részére biztosított
15.00-15.45-ig hátsó ajtónál: csak Katica, Süni, Micimackó, Szivárvány csoportba járó
gyermekek részére biztosított
15.45-16.30 között csak a főbejáratnál adunk ki gyermeket.
Tagóvoda: (7003 Sárbogárd Gesztenye sor 1.)
Érkezés-távozás az óvoda nyitva tartása szerint a csoportok által használt 2 első bejárati
ajtónál- testhőmérséklet-mérés mindkét ajtónál biztosított. Ügyeletes kollégák várják az
érkezőket, és ajtóhoz kísérik a távozókat.
Telephelyek: (töbörzsöki 7000 Sárbogárd Szent István út 49., és pusztaegresi 7018
Sárbogárd Hatvani u. 50.)
Főbejárati ajtónál van a mérési pont. Érkezés-távozás az óvoda nyitva tartása szerint.
Ügyeletes kollégák várják az érkezőket, és adják át a távozókat. (ez már szülői kérésre
szeptember első hete óta a telephelyeken gördülékenyen működik) (5-6.o.)
KÉREM, SZÍVESKEDJENEK AZ INTÉZKEDÉSEKET BETARTANI! VIGYÁZZUNK
EGYMÁSRA!
Sárbogárd, 2020.09.25.

Huszárné Kovács Márta
intézményvezető
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3. számú függelék

A Helyi intézkedési terv módosításának indoka:
Hivatkozás jogszabályi alapja:
233/2021.(V.6.) Korm. rendelet
234/2021.(V.6.) Korm. rendelet
A módosítás a Helyi intézkedési terv alábbi elemeit érinti:
Hiányzások kezelése: (4.o.)
Kiegészül a következő szöveggel:
A koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt álló tizennyolc év alatti személy, - tehát
az óvodás gyermek- vele együtt lépi át Magyarország határát karanténra nem kötelezett.
Rendezvény szervezési szempontok fejezet (7-8.o.)
Kirándulások szervezése kiegészül a következővel:
Csoportos kirándulásokon kísérőként csak az a személy vehet részt, aki rendelkezik
érvényes védettségi igazolvánnyal.
Kikerült szövegrész:
-

az őszi úszásoktatást tavaszra halasztjuk,

helyette:
-

úszásoktatás szervezhető, sport rendezvények szervezhetők a védő előírások
betartásával (ebben a nevelési évben előre láthatóan úszás tanfolyamot nem indítunk)

-

nagycsoportos gyermekek óvodai búcsúztatása augusztus végére tervezett, a
járványügyi helyzetnek megfelelően, az aktuális védelmi előírások betartásával

A helyi intézkedési terv minden másban változatlan marad.
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Hatályos: 2021. május 10-től visszavonásig

Sárbogárd, 2021.május 10.
Huszárné Kovács Márta
intézményvezető
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4. számú függelék
A Helyi intézkedési terv módosításának indoka:
-

Egyes kormányzati intézkedések hatályon kívülre helyezése

-

VIII/4541/2021/KOAT védekezés a köznevelési intézményekben tárgyú javaslatEMMI miniszteri levél (érk. 2021.08.26.)

A módosítás hatályos: 2021.09.01-től a 2021/22-es nevelési évre vonatkozólag mind addig, amíg a
járványügyi helyzet nem változik

Változást érintő tartalom:
-

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
című fejezet

-

belépésre vonatkozó szabályok –kivétel a kézfertőtlenítés- hatályon kívülre került.
(megszűnt a testhőmérséklet mérés, mérési pont, maszkviselés, kísérő létszám korlát,
távolságtartás) Érvényben lévő a HÁZIREND- ben foglaltak.

-

rendezvények: nem alkalmazandó a résztvevők létszám korlátra vonatkozó része,
valamint a távolságtartás

-

hatályon kívülre került, hogy a kiránduláson csak védettségi igazolvánnyal rendelkező
vehet részt

-

Hiányzások kezelése: a külföldről érkezőkre a mindenkor aktuális határátlépési
szabályok vonatkoznak a Rendőrség honlapján megtalálhatóak a járványügyi
intézkedésekkel kapcsolatos, beutazáshoz, illetve a karantén alóli mentesüléshez
szükséges dokumentumok

A helyi intézkedési terv minden másban változatlan marad.

Sárbogárd, 2021.08.30.

Huszárné Kovács Márta
intézményvezető
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5. számú függelék
A Helyi intézkedési terv módosításának indoka:
A járványügyi helyzet változása - országos, városi szinten is fertőzöttek számának növekedése
- helyi viszonylatban óvodánkkal jogviszonyban álló gyermekek hozzátartozóinak koronavírus
érintettsége, családok karantén helyzete.
Intézkedések hatályba lépése 2021. 11. 03-tól visszavonásig, illetve következő intézkedés
meghozataláig.
Változást érintő tartalom: védelmi intézkedés bevezetése
-

kötelező maszk viselés az óvoda területén, és az épületben mindenkire vonatkozólag
(kivétel a 6 éves kor alatti gyermek)
egy gyermekkel, csak 1 felnőtt kísérő léphet be az épületbe
javasolt 1, 5 méter távolság betartása
csoportosulásokat se az óvoda épületében, udvarán, és az óvoda előtti parkolóban ne
hozzanak létre
A helyi intézkedési terv továbbiakban változatlan marad.

Továbbá felhívom a figyelmet arra, aki nem visel maszkot, és nem fertőtleníti a kezét a
bejáratoknál kihelyezett automatáknál, nem léphet az épületbe! Az ajtó ügyeletes
kollégák felszólítására távoznia kell.

Sárbogárd, 2021.11.02.
Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta
intézményvezető
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