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Készült az EMMI által a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) és az Operatív Törzzsel 

együttműködve létrehozott intézkedési terve és módosítása alapján. Jelen intézkedési terv (protokoll) 

módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától 

függően, a tapasztalatok figyelembevételével, a központi utasításoknak megfelelően kerül sor. A 

protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni. 

 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE:  

- Mindkét telephelyen alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk. 

- A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

ajánlását. 

- A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 

fertőtlenítő szerek biztosítottak, használatát a dolgozók ismerik – biztonsági adatlapok és felhasználási 

javaslat rendelkezésre áll. 

- Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen kialakított oldalon közzétett a járvány elleni 

védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket, 

tájékoztatókat, feladatokat követjük – óvodaigazgató, intézményvezető helyettes, tagóvoda vezető. 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.  

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

2.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A nevelésben, 

illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Az 

intézmény tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát 

értesíteni, ha a gyermek 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. 

2.2 Óvodánk megteszi a szükséges intézkedéseket – munkaszervezéssel, a szokások 

átalakításával – az intézményi csoportosulások megelőzésére a nevelési év folyamán, az 

intézmény területén. 



2.3 A csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyerekek lazább elhelyezéséről, 

kiemelten az alvás-pihenési időben az ágyak elhelyezésére. A gyerekek szellősebb 

elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, a neveléshez nem szükséges tárgyakat, 

bútorokat javasolt a csoportszobán kívül elhelyezni. 

2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek tartózkodhat, hogy betartható legyen 

a 1,5 méteres védőtávolság.  

2.5 A nevelés során a csoportok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A 

tornaszoba kivételével a csoportok a nap során ugyanazt a csoportszobát használják. 

Amennyiben szükséges a csoportok váltása, a csoportszobákban felületfertőtlenítést kell 

végezni. 

2.6 A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében szabad téren kell megtartani. A 

foglalkozás során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  

2.7 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, 

ezért a mosdásnál és öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen a 

csoportosulás – kisebb csoportokban kell megszervezni az öltözést, mosdóhasználatot. 

2.8  A foglalkozásokon használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi 

fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a nap folyamán. 

2.9 A nagyobb létszámú gyermek vagy óvodapedagógus egyidejű jelenlétével járó (ünnepség, 

kulturális program) rendezvényt későbbre halasztjuk. 

2.10 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek helyett, a szükséges 

információk a zárt csoportokon belül, juttathatók el a szülőkhöz. Minden nagy létszámú 

rendezvényt elhalasztunk. 

2.11. Kirándulásokat nem szervezünk, a tavaszi időszakban pedig az akkori járványhelyzetnek 

megfelelően megfontoljuk a lehetséges szervezést. 

2.12. Az óvodában zsiliprendszert tartunk fenn a gyermekek érkezése és hazavitele esetén. A 

Szülők az ajtóban átadják a gyermeket a dajka vagy pedagógiai asszisztens kísérőnek, a 

gyerekeket beküldeni egyedül nem lehet. Mivel erre a feladatra nincs elkülönített személyzet, 

kisebb várakozás előfordul. Szülő, kísérő nem léphet be az óvodába, csak az 

intézményvezető előzetes engedélyével. 

Engedélyezett a belépés azon szülők részére, akik gyermekük beszoktatása érdekében 

kísérik az újonnan felvett gyermekeket – gyermekenként egy szülő, maszkban 

kézfertőtlenítést követően 2 napra a csoportszobában, ezt követőpen pedig bekíséri, 

átöltözteti és átadja a gyermeket az óvodapedagógusnak. 

2.13. Nevelési időkereten túli sportfoglalkozások, úszásoktatás és egyéb foglalkozások 

szervezésére nem adunk lehetőséget. Csak akkor, ha azt a foglalkozást az óvoda 

dolgozója (óvodapedagógus) tartja és ha azon egyszerre csak egy csoportba járó 

gyermekek vesznek részt. 



 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak 

használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, - akik számára 

engedélyezett - minden belépő fertőtlenítse a kezét, a gyerekek esetében a szappanos 

kézmosás kötelező. 

3.2 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 

rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a 

foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés 

értelmében a gyermek csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért 

testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket 

(37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés 

alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni és erről a 

szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.  

3.3 A mérési pontokat óvodánkban az előterekben, a főbejáratnál, a tagóvodában a 

csoportbejáratoknál alakítjuk ki, hogy a testhőmérséklet-mérés zökkenőmentes legyen, és ne 

alakuljon ki torlódás. A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők 

végzik. 

3.4 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, azt kiegészítjük 

vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel. Kéztörlésre papírtörlőket használunk, illetve 

saját kéztörlőt, amit naponta cserélünk. 

3.5 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

3.6 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az óvodás korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési 

etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 

szemetes kukába dobása és alapos kézmosás. 

3.7 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(csoportszobákban, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő 

takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek 

(ilyenek az 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 fertőtlenítésre 

kerüljenek. 

3.8 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. 

3.9 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet  

fordítunk 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. 

3.10 A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

3.11 Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell. 1. sz melléklet 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére - csoportszoba. Az asztalokat étkezés előtt is fertőtlenítő szerrel le kell törölni. 

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására. 

4.3 Az étkezéseket külön csoportokban a saját csoportszobában szervezzük – el kell kerülni a 

felesleges sorban állást az önkiszolgálás esetén. 

4.4 Az asztalokon nem helyezünk el közös használatú eszközöket.  Minden eszközt megfelelő 

számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében. Fontos az 

önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek 

általi tapogatásának elkerülése, - felnőtt segítségével. Szükséges a kenyérkosarak tisztítása, 

a bennük elhelyezett szalvéták cseréje minden használatot követően. 

 

Az alábbi ajánlásokról tájékoztattuk a közétkeztetést biztosító Rostási Hagyományos Konyhát 

és a Bakos és Társai Konyhát: 

 

4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os 

maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek 

étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A 

nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 



4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

cseppfertőzéstől védett tárolása. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása aján lott. 

4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert 

kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. A konyha 

üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és 

betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

 

7. ÓVODA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

7.1 A szűrővizsgálatok és az óvoda-egészségügyi ellátás során 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. 

7.2 A járványügyi készültség időszakában az óvoda-egészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. 

melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a 

járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, amely a pedagógus, a védőnő, 

az óvodaorvos együttműködésében valósul meg. 

7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok – a 

feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök 

fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével 

történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő 

csoportok közötti találkozásokat elkerüljük. 

7.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a 

koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az 

NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben 

részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (csoportszoba) biztosítjuk a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről. 

7.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

8. GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE 

8.1 Annak a gyermeknek 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. 

8.2 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, azok betartása szerint szükséges 

eljárni. 

 

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az óvoda-

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén 

a szülő/gondviselő 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. (3. sz. Melléklet 

Országos Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat ajánlása). 

9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. 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. 

9.4 A gyermek az óvodában – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad. 

9.5 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. 

 

10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉBEN 

 

10.1 Ha az óvodával jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív, akkor szükség esetén, az intézményi munkarend módosításra kerül.  

Ehhez követjük az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.  



10.2 A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, 

feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a 

rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy 

visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

feladata. Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, 

arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási hivatalát, köznevelési intézmény esetén a 

vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 

10.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az átállást okozó állapot megszűnése után 

az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás 

folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák 

meg és hajtják végre. 

10.4 A csoportszobán kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a fejlesztési folyamat 

ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a szülők online vagy más, személyes 

találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – 

történik. A gyerekek az óvodán kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az óvodát 

nem látogathatják. 

10.5 Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális munkarend, a 

gyermekfelügyeletet meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az 

intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a fenntartó 

gondoskodik. 

10.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  

 

11. KOMMUNIKÁCIÓ 

 

11.1 Csak hiteles forrásokból tájékozódunk, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda 

közösségéhez tartozók figyelmét. 

11.2 A családok kérdéseinek megválaszolására a ovi@felso-ovi.t-online.hu 

 e-mail-címen van lehetőség. A kérdéseket és bejelentéseket az óvodaigazgató, az 

intézményvezető helyettes vagy a tagóvoda vezető válaszolja meg. 

11.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által 

kiadott és honlapján közzétett tájékoztatókat folyamatosan figyelemmel kísérjük. 
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