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ÓVODAI ELJÁRÁSREND JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉRE
2021/2022-es nevelési év

A SM Duráczky EGYMI óvodai intézményegysége a járványügyi rendelkezés alapján lezárult
nevelési év, a nyári szünet és az ügyeleti rend után fogadja a gyermekeket és a hagyományos
formában megkezdi a 2021/2022-es nevelési évet.
A járványügyi intézkedések betartása, a fertőzés és a járvány kialakulásának, terjedésének
megakadályozása, a gyermekek, a pedagógusok és az intézmény valamennyi dolgozója
egészségének megóvása érdekében a nyitás napjától a következő szabályok lépnek életbe:












Az alapvető járványügyi tudnivalókról a gyermekeket fel kell világosítani. (köhögés,
tüsszentés protokollja, papír zsebkendő használata, szappanos kézmosás fontossága,
a papírtörlő gazdaságos használata, távolságtartás szükségessége, stb.)
Az óvodai nevelést csak egészséges gyermek veheti igénybe.
Ezért kifejezetten felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ha gyermekük köhög,
nehezen lélegzik, hőemelkedése vagy láza van, esetleg hányás, hasmenés lépne fel
nála, ízlelése, szaglása csökkenne vagy megszűnne, vagy bármi más tünetet
produkálna, a közösség védelme érdekében, ne hozzák óvodába! Ez a szülők
felelőssége.
A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-fertőzés gyanú
vagy igazolt fertőzés lép fel. Az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem
látogathatja.
Ha óvodapedagógusnál vagy bármely munkatársnál, illetve közvetlen
hozzátartozójánál igazolódik a fertőzés és a munkatárs, pedagógus karanténba kerül,
az intézményt azonnal értesíteni kell. A munkát felvenni csak orvosi igazolás
birtokában lehet.
Amennyiben a gyermek az intézményben lenne rosszul, azt haladéktalanul jelezni kell
az egészségügyi személyzetnek és az intézményvezetőnek. A gyermeket ebben az
esetben azonnal el kell különíteni a csoport többi tagjától és haladéktalanul értesíteni
kell a szülőt, aki a gyermeket hazaviszi a háziorvos értesítése mellett.
Az elkülönített gyermek felügyeletét a szülő megérkezéséig, lehetőség szerint az
egészségügyi személyzet biztosítja. Ehhez maszk és kesztyű viselése kötelező.
Kötelező a megfelelő távolságtartás is, amennyiben ezt a gyermek állapota lehetővé
teszi.





















Intézménybe érkezéskor a gyermekeket a szülők az intézmény Zárda-köz felőli
bejáratán keresztül kísérhetik az óvoda bejáratáig. Ott az óvoda munkatársa a
szülőtől a gyermeket átveszi, és átadja az óvodapedagógusnak. Délután a szülők az
ügyeletet ellátó óvodai munkatársnak jelzik, hogy melyik kisgyermekért érkeztek, őt a
dajka hozza be az udvarról vagy a csoportszobából, és adja át a szülőnek. Szülő az
óvodába nem jöhet be!
Ha ügyintézés miatt be kell jönnie az intézménybe, azt közli a portán, majd
kézfertőtlenítés után (a bejáratnál megtalálható) és maszk viselésével mehet a
titkárságra vagy az óvodavezetőhöz. A titkárságon, irodákban egyszerre csak egy
ügyintéző személy tartózkodhat.
Amennyiben a gyermeket nem a szülő hozza-viszi, írásbeli meghatalmazás szükséges
a gyermeket kísérő személy számára a szülő aláírásával. Ennek hiányában a
gyermeket az érte érkező személynek nem adjuk át.
Az óvoda teljes területén fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre.
Az étkezőben a tálalás, a tízórai és uzsonna kiosztása során maszk használata
kötelező.
Az ebédeltetés két csoportban kerül megszervezésre annak érdekében, hogy a
kötelező távolság betartható legyen. Ennek betartása az óvodapedagógusok
felelőssége.
A csoportszobákban váltócipő használata kötelező, mely a pedagógusoknak is
ajánlott.
Az udvari játék, udvari tartózkodás után, a gyermekek fertőtlenítő szappanos
kézmosást végeznek.
A gyermekek játékot, plüssfigurát, stb. lehetőleg ne hozzanak az óvodába!
A gyermekek háziorvosának nevét és elérhetőségét a szülőktől be kell szerezni. Ezt az
óvodapedagógusok tartják nyilván.
A csoportszobában amennyire lehetséges, a bútorok elhelyezésével biztosítani kell a
lehető legnagyobb távolságot.
Amíg az időjárás engedi, a gyermekek tartózkodjanak sokat a szabadban!
A személyes jelenlétet kívánó szülői értekezletek, beosztás alapján (pl. 1,5 órás
időtartamok meghatározás mellett) a mozgásfejlesztő teremben, a kötelező
távolságtartás mellett, megtarthatók. Egyéb esetben az online kapcsolattartás
ajánlott. (KRÉTA, e-mail, Zoom, Skype, stb.)
Az intézmény valamennyi intézményegységében fel kell készülni az esetleges vegyes,
illetve a bevezetésre kerülő digitálisan támogatott munkára. Ennek érdekében
szükséges az első két hétben az ezzel kapcsolatos eljárásrend rögzítése, a gyermekek,
a tanulók, a pedagógusok, és – lehetőség szerint - szülők felkészítése a kiválasztott

platformok használatára. Ebben a munkában számítunk a felkészült, tapasztalattal
rendelkező kollégák segítségére.

Az intézmény óvodai intézményegységére vonatkozó eljárásrend az EMMI „Intézkedési terv
a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről” dokumentuma, és az egészségügyi „Járványügyi intézkedési
terv” valamint a Kaposvári Tankerületi Központ útmutatása alapján készült.

Kaposvár, 2020. augusztus 29.

Gyurina Éva
intézményvezető

