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HÁZIREND melléklete
a COVID 19 veszélyhelyzet óvodai nyitására vonatkozóan a 2020/2021-es
nevelési év indításakor
Egészséges gyermek és dolgozó
A koronavírus járvány a továbbiakban is cseppfertőzéssel, direkt módon terjed,
azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett
köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző
intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag egészséges, tüneteket (köhögés,
orrfolyás, nátha, láz, bőrkiütés, ízlelés zavara, speciális tünetek: hidegrázás,
izomfájdalom, hányás, hasmenés) nem mutató, gyermek és dolgozó mehet.
Ennek fokozott betartására felhívjuk a szülők és dolgozók figyelmét egyaránt.
Személyi higiéne
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének
betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás,
kézfertőtlenítés. Kerüljük továbbá a felesleges közvetlen testkontaktust,
valamint a saját arc, szem, száj érintését is.
A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő
használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd
kezet kell mosni. A köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében
gondoskodunk a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos
rendelkezésre állásáról.
Fokozottan ügyelünk arra, hogy az óvodába érkezéskor, foglalkozások,
étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet.
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Kiemelt figyelmet fordítunk a dolgozók személyi higiénéjének betartatására is,
megbetegedés, rossz közérzet esetén haladéktalanul orvoshoz kell
fordulni.Tünetmentességüket aláírásukkal igazolják.
Az NNK nem javasolja, hogy az óvodai ellátás során a gyermekek maszkot
hordjanak, mivel a maszkhasználat a gyermekek szervezetét jelentősen
megterheli, az alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a maszkok biztonságos
fel- és levétele sem biztosítható ebben a korcsoportban, így az inkább kockázatot
jelent, mint védelmet.

Szellőztetés
Előnyben részesítjük a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal
gazdagított) foglalkozásokat. A foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartjuk
meg, a csoportok egymástól történő elkülönítésével. A személyes érintkezéssel
járó játékokat kerüljük.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében nagyon
fontos a csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetése az időjárás és a
környező forgalom függvényében.
Fokozott fertőtlenítés
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény területének tisztaságára, a napi
fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az
ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő
hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
A gyermekek által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket
rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtlenítjük.
A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyors
fertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló burkolattal ellátott
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helyiségek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú
készítmények is használhatók.
A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemotermodezinfekciós mosási eljárással történik.
A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védőeszköz biztosítjuk.
A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes
anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és
fertőtlenítőszereket külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen
(tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen tartjuk.
A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy a gyermekek egészségét ne
veszélyeztesse.
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre
papírtörlőt használunk.
A gyermekek a kézfertőtlenítő használatát felnőtt felügyelete mellett végzik.
A bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagolót helyeztünk
el, és annak használatára figyelem felhívó táblát helyeztünk el.
Óvodai ágyneműket hetente adjuk át kimosásra.
Az óvodai törölközőket kérjük,ne csak hétvégén, hét közben 1x, szerdai napon
reggel is cseréljék.
Kontaktusok csökkentése
Középső- és nagycsoportos (már óvodába az előző években is járó)
gyermekeknél a szülőket kérjük a bejárati ajtóban történő bebocsátásra.
A kontaktusok csökkentése érdekében: a gyermekek átadása a beszoktatós
kiscsoportos gyermekek esetén az öltözőben a lehető legkevesebb ideig
tartózkodva történjen, és kérjük őket, törekedjenek a védőtávolság betartására,
maszk használatára.
Amíg az idő engedi, udvari beszoktatás van.
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Az óvodai gyermek mosdókba szülőknek bemenni tilos!
Gyermek által behozott alvótárs lehetőleg minden nap kerüljön otthon tisztításra,
fertőtlenítésre!
Étkeztetésre vonatkozó szabályok
Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával,
valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
Kiemelten fontosnak tartjuk a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes
lemosását. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek
feltálalását kerüljük.
Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek által használt edények, evőeszközök,
poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatását, a tiszta
evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolását,
önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak
gyermekek általi tapogatásának elkerülését.
A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden
használatot követően indokoltnak tartjuk. Az étkeztetést végző személyzet
számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak
rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetünk.
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Teendő beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük,
haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük a megbízott orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodunk. A beteg gyermek
felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Otthoni megbetegedés esetén a hiányzás tényét mihamarabb jelezzék az
intézménynek telefonon vagy az ismert írásos elérhetőségeken a vezetőnek vagy
a csoportos óvodapedagógusoknak.
Cserkeszőlő, 2020. augusztus 31.

........................................
Andrási Rita
intézményvezető
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