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Járványügyi Intézkedési terv 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS JÁRVÁNYÜGYI 

SZABÁLYOKRÓL 

Hatályos 2020.09.01-től visszavonásig, vagy módosításig a Karácsony György Utcai 

Óvoda teljes területén és az intézményt látogató valamennyi személyre!  

Készült az EMMI által, -az Operatív Törzzsel együttműködve - kiadott protokoll és az 

NNK aktuális eljárásrendje alapján. Az intézkedési terv minden köznevelési 

intézményre vonatkozik, rendelkezéseit az adott intézménytípus sajátosságainak 

megfelelően, a helyi lehetőségek szerint kell alkalmazni. 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE 

1.1 Az óvodában alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni, melynek 

elvégzését az intézmény-vezető ellenőrzi. 

 

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. 

 

1.4.A szülők és külső partnerek a bejárati kaputól csak szájmaszkban léphetnek be az 

intézmény területére, melyet a távozásig kötelesek viselni! Az óvoda épületébe történő 

belépést követően kötelező a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő egység használata! 

 

A járványügyi megelőzési szabályok változásának függvényében módosulhat az óvoda 

eljárásrendje is. 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

2.1. Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. 

A koronavírusra utaló panaszok: láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, 

ízérzés zavara vagy hiánya, valamint kevésbé specifikus tünetek, mint a fejfájás, hidegrázás, 

izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés, gennyes orr vagy fülfolyás. 

Amennyiben valamelyik gyermeknél a fenti tüneteket észleljük az óvodában, elkülönítjük. Az 

értesítést követően a szülőnek kötelező mielőbb hazavinnie a gyermeket! A mindenkori 

járványügyi megelőzési intézkedések protokollja szerint értesíteni kell a háziorvost, és az ő 

utasításait követni. 

A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 

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

értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 
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Ha a beteg (koronavírussal fertőzött gyermek) legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei 

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

Tünetmentes fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani. 

A külföldről való hazautazás esetén a családoknak a mindenkori járványügyi megelőzési 

intézkedések protokollját kell követniük, és erről az óvodát értesíteni. 

A szülőknek hosszabb távollét után-valamint a dolgozóknak, külső szakembereknek- 

nyilatkoznia kell arról, hogy nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített 

koronavírussal fertőzött személlyel, valamint külföldről hazaérkezett személlyel, továbbá 

• nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési 

nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és az óvodai nevelésben való 

részvételét kizárná 

• nem szenved fertőző betegségben 

• és a vele egy háztartásban élő személyek hatósági házi karantén intézkedés alatt nem 

állnak. 

2.2. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, vagy az alkalmazott egyéb 

intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. 

2.3.Szülő, csak indokolt esetben, előre megbeszélt időpontban léphet az óvodába. 

!!!!!!!! Módosítás: a 2.3 pont: 2021. május 18. napjától hatályba lépett a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 18. §-ának módosítása, mely az intézmény területére történő belépés 
szabályait egészíti ki. 

Az új rendelkezés szerint az intézmény területére a Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban 
felsoroltakon kívül, a nevelési, oktatási intézmény belső szabályzata szerint belépésre jogosult 
koronavírus ellen védett személyen kívül más személy nem léphet be. 

A módosított 18. § (2) bekezdés szerint, ha a koronavírus ellen nem védett, a gyermeket kísérő egy fő 
nagykorú személy a maszkot megfelelő módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet 
mérési pontig beléphet.  

2.4.A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átvétele fertőtlenítés után a 

főbejáratnál, zsiliprendszerben, átadása az udvaron, vagy a pavilonok bejáratánál történik. 

A szülők ott is a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak, és törekedjenek a 

biztonságos  védőtávolság betartására. 

2.5.Közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek tartózkodhat, hogy betartható legyen 

a 1,5 méteres védőtávolság! 

2.6. Az intézményben gondoskodni kell a gyermekek lazább, szellősebb elhelyezéséről. A 

gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél a dolgozók a törekedjenek a szellős 

elhelyezésre, a biztonságos távolságtartás (1- 1,5 m) megvalósításának érdekében. 

2.7. Alvókákat csak a legszükségesebb esetekben fogadjunk be, azoknak fertőtlenítéséről a 

szülők gondoskodnak  hazavitelkor. 
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2.8. Óvodai rendezvények, programok (pl. szüreti mulatság, szülők, illetve külső előadók 

részvételével megvalósított rendezvények, sportesemények, óvodán kívüli séta stb.) 

megtartását sem külső helyszíneken, sem intézményen belül további utasításig nem 

engedélyezett. 

!!!!!!! Módosítás: a 2.8 pont: A rendelkezés szerint a ballagási ünnepségek lebonyolítása csak 
nyitott, épületen kívüli területeken, 2021. május 25. napját követően történhet. A rendezvényen 
megjelentek (meghívottak) életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül vehetnek 
részt az eseményen azzal, hogy az intézmény zárt részeiben (pl. csoportszoba, öltöző) nem 
tartózkodhatnak. A meghívottak számát az intézmény vezetője állapítja meg. A ballagási 
rendezvényen az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező, kivéve a hatodik életévét be nem 
töltött kiskorú, értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrum zavarral 
élő személy, a ballagó és a ballagási rendezvényen fellépő személy. 

2.9.Az intézmény alkalmazotti körébe nem tartozó, külső szakemberek – utazó 

gyógypedagógus, logopédus, óvodapszichológus, óvodai szociális segítő, hitoktató – belépése 

a dolgozók számára kiadott nyilatkozatminta alkalmazásával, kötelező feladataik ellátása 

érdekében továbbra is megengedett az óvintézkedések (maszk, kézfertőtlenítő használata, 

távolságtartás) betartásával. 

2.10. Az óvodapedagógus és egyéb szakos hallgatók, felnőttképzésben részt vevők 

gyakorlati képzésének teljesítésére az önkormányzat által fenntartott óvodákban, a jelenlegi 

helyzetben további intézkedésig nincs lehetőség. 

2.11.  Az intézmény területére közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai tanuló, fakultatív 

foglalkozást tartó személy (pl. néptánc, idegen nyelv, sakk, sportfoglalkozás stb.) további 

intézkedésig nem léphet be. 

!!!!!!! Módosítás: a 2.10 és 2.11 –es pontok: az óvodai nevelési év során fő szabály szerint 
lehetőség nyílik arra, hogy koronavírus ellen védett személy belépjen az intézmény területére, akik 
nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. Fenti szabály alkalmazásával ez a 
gyakorlatban vonatkozhat például a hittan oktatóra, fotósra, gyermekeknek külön foglalkozást tartó 
személyre, illetve a szakmai gyakorlatot töltő hallgatóra.  

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

3.1 Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, 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). 

3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre 

papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő. 

3.3.Tevékenységek tartásánál a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A gyermekek 

épületbe történő fogadásakor a fogadó dolgozó viseljen szájmaszkot. 
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3.4. 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. A gyermekeknek meg kell tanítani 

az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a 

használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni. A köhögési etikett magas szintű 

betarthatósága érdekében gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő 

folyamatos rendelkezésre állásáról. 

3.5. Kerülni szükséges továbbá a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, 

szem, száj érintését is. 

3.6. 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 fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek (ilyenek, az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, 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. 

3.7. 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. 

3.8. Az időjárás függvényében a tevékenységeket javasolt szabad téren megtartani. 

Törekedni kell arra, hogy minél több időt töltsenek a csoportok a szabadban!  

3.9. 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. 

3.10. Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét napi 

szinten, rendszeresen fertőtleníteni kell. 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1. 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. 

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

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

4.3. A tisztálkodást úgy kell megszervezni, hogy a mosdóban az óvodai csoportok keveredése 

elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

4.4. 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 
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étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A 

nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 

4.5. 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 textíliák gépi úton 

történő fertőtlenítő mosása ajánlott. 

4.6. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert 

kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem 

üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és 

betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

5. ÓVODAIEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

5.1. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 

tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – 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 találkozások 

számát csökkenteni kell. 

5.2. 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 (iskolaorvosi rendelő/védőnői 

szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről. 

5.3. 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. 

6. GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE 

6.1. Annak a gyermeknek a 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. 

6.2. A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
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(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 iskolaegészségügyi 

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. Azt követően az orvos 

utasításainak alapján járjanak el. 

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 óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül. 

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 INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

10.1. Annak érdekében, hogy szükség esetén az óvoda felkészült legyen a munkarend 

átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell 

készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő 

módszertani ajánlást. 

10.2. Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi 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. 

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

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. 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 

szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett 

szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 
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10.4. Az óvodán kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

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

találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – 

történik. A gyermekek a, digitális munkarend elrendelését követő naptól az óvodát nevelési 

célból nem látogathatják. 

10.5. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a 

szülők támogatása érdekében. 

10.6.A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

1. számú melléklet 

A nevelési év kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok 

Alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a 

nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

– felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 

– ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres 

tisztítására; 

– padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

– játékok, sporteszközök tisztítására; 

– radiátorok, csövek lemosására; 

– ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

– szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

– képek, világítótestek portalanítására; 

– pókhálók eltávolítására; 

– rovar- és rágcsálóirtásra; 

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt. 
 
 

Debrecen, 2020. szeptember 1. 

 

Módosítva: 2021.05.18.-án a 250/2021 (V.17.) Korm. rendelet és a 252/2021 (V.17) Korm. 

rendelet alapján. 
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