
INTÉZKEDÉSI TERV A SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA óvodai 

intézményegységében - 2020/2021-es nevelési év 

Járványügyi óvintézkedések a 2020/21-es nevelési év megkezdése előtt: 

 az éves nagytakarítás mellett fokozottan figyeltünk az alapos fertőtlenítésre az óvoda egész területén 

 a bejárati ajtóhoz kézfertőtlenítőszert biztosítunk, melynek használata az épületbe lépőknek kötelező 

 egy szülő kísérheti fel a gyermeket, számára szájmaszk használata kötelező 

(akinek nincs, nem léphet be az épületbe, illetve ha szükséges, biztosítani tudunk számára) 

 a kézfertőtlenítőszer és a szájmaszk használatáról az óvoda bejáratára kifüggesztett tájékoztatóval 

értesítjük a szülőket, valamint tájékoztatást is kaptak levélben 

 az óvoda épületében a zsúfoltság elkerülése miatt előfordulhat, hogy csak szakaszosan jöhetnek fel a 

szülők, emiatt viszont megnőhet a várakozási idő a feljutásra  

 biztosítjuk annak lehetőségét is, hogy igény szerint a nagyobb gyermekek önállóan jöhessenek fel az 

óvodába dajkai kísérettel 

A dolgozók számára az Intézkedési terv ismertetése megtörtént: 

 a reggeli órákban (8.30-ig), amíg a gyermekek megérkeznek, s emiatt szülők is tartózkodnak az 

épületben, az óvoda dolgozóinak kötelező a szájmaszk viselése 

 a gyermek megérkezését követően, mielőtt bemegy a csoportszobába, dajkai segítséggel a mosdóban 

alaposan kezet kell mosnia szappannal 

 a nap folyamán fokozottan kell figyelni a szabályos és higiénikus papírzsebkendő, wc-mosdó 

használatára 

 napközben a gyermekek között nem szükséges a szájmaszk használata, de igény szerint hordható 

 a tömegközlekedési eszközökön a felnőttek számára kötelező a szájmaszk, az óvodás korú 

gyermekeknek nem kell viselniük 

 a dajkák figyelmét felhívtuk a sűrű fertőtlenítésre azon helyeken, ahol a gyermekek gyakran 

megfordulnak (pl. mosdók, kilincsek, rácsos ajtó, lépcső korlátja, játékok) 

 a mosdókban papírtörlő, szappan mindig biztosított legyen, ennek pótlása dajkai feladat, fokozott 

figyelmet igényel  

 napi többszöri szellőztetés, lehetőség szerint nyitott ablaknál folyó tevékenységek 

 kértük, hogy a jelenlegi pandémiás helyzetben gyermekek az alvós plüssöket ne hozzák az óvodába 

 a portaszolgálatot teljesítő kolléga feladata, hogy figyeljen a kézfertőtlenítésre, maszkviselésre, és 

szükség szerint figyelmeztesse erre az épületbe lépő szülőket. Felhívtuk a figyelmét arra, hogy a 

bejárati ajtó előtt a szülők ne csoportosuljanak 

Betegség, hiányzás esetén az alábbi intézkedést vezetjük be: 

 az intézmény dolgozóival megismertettük a COVID-19 fertőzésre utaló jeleket, gyanú esetén azonnal 

intézkedni kell 

 amint a gyermeken betegségre utaló jeleket tapasztalunk, az EMMI Intézkedési terve alapján járunk el, 

a gyermeket elkülönítjük társaitól (nevelői szoba, nyitott ablakkal) és azonnal értesítjük a szülőt. Ha a 

betegség jelei COVID-19 fertőzésre utalnak az iskolaegészségügyi orvosnak is jelzünk 

 amíg a szülő a gyermeken a betegség tüneteit észleli, megkérjük, hogy ne hozza az óvodába. 

Amennyiben orvosi ellátást igényel a betegség, orvosi igazolást kérünk hozni, e nélkül nem tudjuk a 

gyermeket fogadni 

Székesfehérvár, 2020. augusztus 29. 

Nagy Zoltánné intézményegység-vezető 


