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Tájékoztatás az óvodai neveléssel kapcsolatos járványügyi 

szabályokról  

 

Az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 

215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet /megjelent: 2020. május 22./ alapján a Rákospalotai 

Összevont Óvoda Házirendje az alábbiakkal egészül ki. 

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi járványügyi megelőző 

szabályok betartásával egészül ki a Rákospalotai Összevont Óvoda Házirendje. 

Egészséges gyermek és dolgozó    

Az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag 

egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek veheti igénybe az óvodai nevelést. Az óvodai 

dolgozókra is vonatkozik, hogy csak egészségesen láthatják el a munkát. 

Kérjük, ennek fokozott betartását, betartatását!  

Személyi higiéne 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének 

betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, 

kézfertőtlenítés.  

A gyermekekben egyre mélyebben kell tudatosítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd 

kezet kell mosni.  

Fokozottan ügyelünk arra, hogy az óvodába érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és után 

minden gyermek alaposan mosson kezet. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására is, melynek 

érdekében a dolgozók számára alapos, minden részletre kiterjedő oktatás megtörtént. 

Szellőztetés 

Előnyben részesítjük a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) 

foglalkozásokat. Amennyiben lehetséges, a foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartjuk 

meg, a csoportok egymástól történő elkülönítésével.  

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében nagyon fontos a 

csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetése.  

Fokozott fertőtlenítés       

Fokozottan ügyelni kell az intézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel 

gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók 

csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.    
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A gyermekek által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén 

rendszeresen vírusölő hatású szerrel kell fertőtleníteni.  

A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék. 

Kiemelten kérjük a bejáratnál elhelyezett érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló 

berendezés használatát. 

Kontaktusok csökkentése 

A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során a szülők lehetőleg a 

legkevesebb ideig tartózkodjanak a bejárati átadóban, és törekedjenek a védőtávolság 

betartására.  

A térítési valamint az étkezési díjak befizetése során kerülni kell a sorban állást. Javasolt a 

befizetést olyan helyiségben megszervezni, amely a gyermekekkel történő kontaktust nem teszi 

lehetővé (pl. külön bejáratú helyiség). A befizetések esetén javasolt a banki átutalást előnyben 

részesíteni a készpénzes befizetésekkel szemben. 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok  

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. 

A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés 

bevezetésével. 

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.  

Teendő beteg személy esetén 

Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el 

kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend 

szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét 

ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
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Szülői tájékoztató a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a 

gyermekek fogadásáról és átadásáról 

1. A gyermek óvodai napjának megkezdésekor a munkatársunk a gyermeket az erre 

kialakított „zsiliprendszeren” keresztül fogadja a szülőtől. 

2. A belépéskor fertőtlenítő lábtörlő használata kötelező. 

3. Munkatársunk a lázmérő használatával győződik meg a gyermek testhőmérsékletéről. 

4. A gyermeket a munkatárs átveszi a szülőtől és a kézfertőtlenítő használatát követően 

bekíséri az öltözőbe, majd a csoportba. 

5. Kérjük a szülőket, hogy a gyermek részére biztosítsanak tiszta ruhát, melyet az 

érkezéskor a munkatársrészére átad.  

6. A járványveszély időtartama alatt hatályba lévő házirendet elérhetővé tettük az 

intézményi honlapon 

7. Kérjük a szülőket, hogy az intézmény területén, a gyermekek átadásakor, átvételekor 

maszkot viseljenek! 

 

Az intézmény mindent megtesz a gyermekek és Önök egészségének védelme 

érdekében: 

 

- Munkatársaink negatív teszttel rendelkeznek. 

- Minden munkatársunk egyéni védőmaszkot használ. 

- Naponta több alkalommal fertőtlenítünk, a nap végén fertőtlenítő takarítást végzünk. 

- Az intézmény munkatársai a járványügyi szabályokat betartják és betartatják. 

 

  

 


