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I. Helyzetelemzés 

 

Az új típusú koronavírust 2019 végén Kínában azonosították. Az újfajta koronavírus okozta 

megbetegedés leggyakrabban enyhe tünetekkel jár, amelyek közül a leggyakoribban a láz, a 

fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, 

orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik 

jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az 

egyetlen tünet.  

Azoknál a betegeknél alakul ki gyakrabban súlyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen 

krónikus alapbetegségben (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség, 

májbetegség, légzőszervi betegség, daganatos betegség) szenvednek.  

Jelen intézkedési terv célja, hogy a Halacska Református Óvoda (a továbbiakban: Intézmény) 

normál működéséhez szükséges szolgáltatásrendszert koronavírus járvány alatt megőrizzük. 

• felhívja az Intézménnyel kapcsolatban állók figyelmét a járvány következtében várhatóan 

jelentkező problémákra,  

• biztosítson megfelelő szemléletet az Intézménnyel kapcsolatban állók számára a helyzet 

értékeléséhez és a megfelelő előkészületek megtételéhez,  

• mutassa be azt a minimális előkészületi szintet, amely szükséges és alkalmas az 

alapfeladatok ellátása közben a járvány terjedésének minimalizálására. 

A koronavírus megbetegedések során végrehajtandó feladatokat és intézkedéseket önállóan, 

a kialakult helyzet értékelése után, vagy az Országos Tisztifőorvos intézkedése alapján kell 

bevezetni, végrehajtani, az országos járvány hivatalos bejelentése után a korlátozó 

intézkedéseket azonnal be kell vezetni. 

Mindeninek a saját felelőssége a szabályok, intézkedések betartása. 

II. Intézkedés hatálya 

Az Intézkedési terv hatálya kiterjed az Intézmény munkavállalóira és az intézményben 

munkát végzőkre, illetve azokra a személyekre, akik bármilyen egyéb célból az intézményben 

tartózkodnak.  

III. Felkészülés és védekezés 

A higiéniai szabályok megtartása gátat szabhat a járvány terjedésének. Ennek legfontosabb 

szempontjai:  
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1. Személyes higiénia  

 gyakori szappanos kézmosás meleg vízzel,  

 minden esetben kézfertőtlenítés. 

2. Fizikai védelmi intézkedések  

 Minden helyiségben ózonos fertőtlenítést végeztünk. A munkatársak alapos 

fertőtlenítő nagytakarítást végeztek. 

 Egyszer használatos, eldobható gumikesztyű viselése, ahol szükséges (pl. konyha). 

3. Környezeti higiéné  

 A helyiségek, mosható padlók takarítása fertőtlenítőszeres vízzel, a normál 

működéshez képest többszöri takarítás.  

 A gyakran érintett felületek (pl. kilincsek, korlátok, villanykapcsolók) gyakori 

fertőtlenítése. 

 Helyiségek gyakori, alapos szellőztetése. 

 Annak rendszeres ellenőrzése, hogy a kézfertőtlenítő adagolók meg vannak-e töltve.  

 Javasolt az udvaron lehetőleg minél többet tartózkodni. 

 A gyermekek felnőtt felügyelettel igyanak, az elhasznált poharakat a dajka nénik 

folyamatosan ellenőrzik, fertőtlenítik, pótolják. 

 A mindennapi mozgás, tornafoglalkozás - amíg megoldható – a szabadban történjen. 

 A játékok (udvari játékok is), eszközök napi fertőtlenítése, tisztítása javasolt (olyan 

játékok használata, amiket nehéz fertőtleníteni, lehetőleg most kerülendő pl.: plüss...). 

 A gyermekeknek folyamatosan tanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

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

majd kezet kell mosni.  

 A gyermekek ágyneműje hetente hazaadása 

 A gyermekek alvós állatát/rongyiját mindenki a saját zsákjában, polcán tartsa, oda 

tegye reggel és oda tegye vissza alvás után. Most nem használjuk a közös 

gyűjtőkosarat. 

 Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos megmosása folyóvízzel. 

4. Érintkezések korlátozása 

 Intézménybe való szülői belépés korlátozása: egy gyermeket egy szülő kísérhet az 

óvoda épületébe, elkerülendő a zsúfoltság az öltözőben. A szülők maszkban léphetnek 

az intézménybe. A bejárati ajtónál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.  

 A szülő a lehető legrövidebb ideig tartózkodjon az intézmény területén. Fogadja el, 

hogy az óvoda jelen időszak alatt nem lehet a társadalmi érintkezés színtere. 
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 Minden gyermeknek és munkatársnak, valamint az intézménybe érkező külsős 

szakembereknek érkezéskor lázat mérünk.  

 A gyerekek az óvodába érkezéskor kezet mosnak. 

 Délutáni pihenőkor is arra törekszünk, az ágyak minél távolabb legyenek egymástól. 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a mosdóztatásnál és az öltözésnél törekedni kell arra, hogy az 

öltözőkben ne legyen csoportosulás. 

 Az első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű 

jelenlétével járó (pl.: befogadó istentisztelet, közösségi program) rendezvény 

megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 

o az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

o az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása 

(távolságtartás, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

o a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása. 

IV. Intézmény látogatása 

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

nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt.  

 Ha a szülők vagy a gyermekkel egy háztartásban élők közül bárki Covid tesztelésre 

vár, amíg az eredmény nem érkezik meg, addig a gyermek sem látogathatja az 

intézményt. Ez vonatkozik az óvoda minden munkatársára is. 

 Hatósági házi karantén elrendelésekor a gyermek nem látogathatja az intézményt. A 

hatósági karantén akkor indul, amikor befut a Neak-hoz a lelet. Miután a gyerek szoros 

kontaktja a szülőnek, a járvány tovább terjesztésére alkalmas akkor is, ha neki 

nincsenek tünetei. 

 Az óvodába járásról illetve a rendkívüli szünet elrendeléséről az EMMI illetve az 

operatív törzs dönt. 

 Akkor jöhet újra, ha a hatósági karantént feloldották és tünetmentes. 

V. Hiányzások kezelése 

 Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 
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daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált 

állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, igazolt 

hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek 

hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

 Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti 

Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. 

 A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

 Az a gyermek, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

VI. Teendők beteg személy esetén 

 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/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, 

akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a 

gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak 

alapján járjanak el.  

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező. 

 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót értesítsenek. A háziorvos, házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük a NNK 

által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos 

teendőket. 

VII. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében 

 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 
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Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, 

illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív. 

 Az intézményben az óvodán 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. 

 Az óvodán kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás támogatása a 

pedagógusok és a gyermekek online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A 

gyermekek az intézményen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az 

óvodát oktatási célból nem látogathatják.  

 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelik a tantermen 

kívüli, digitális munkarendet, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg 

kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív 

okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ 

gondoskodik. 

VIII. A kommunikáció alapelvei  

A kríziskommunikáció során az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt:  

 Az intézmény minden munkavállalója legyen tisztában azzal, hogy az intézmény 

felkészült és megfelelő tervekkel és eszközökkel rendelkezik a potenciális, vagy 

ténylegesen bekövetkező egészségügyi krízishelyzetek kezelésére. 

 A globális járványra való felkészülés, illetve a járványt kezelő tevékenységek 

végrehajtása során mindig a munkavállalók érdekeit tartjuk szem előtt.  

 Egyértelműen el kell magyarázni a munkavállalók szerepét a járvány kezelésében. 

 

1. Belső kommunikációs célkitűzések  

 Az intézménynek tájékoztatást kell nyújtani a járvánnyal kapcsolatosan végrehajtott 

és tervezett feladatokról, a kockázatokról és a járvány esetén hozott intézkedésekről.  
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 Az intézmény munkavállalóival éreztetni kell, hogy kiemelten kezelik a 

munkavállalók egészségének védelmét, ennek érdekében – lehetőleg – lelkigondozói 

attitűdre, szolgálatra van szükség (pl. mentálhigiénés szakember bevonásával).  

 Növelni kell a járvánnyal kapcsolatos tájékozottságot, és megismertetni az erre 

vonatkozó közegészségügyi információs forrásokat és irányelveket.  

 

2. Külső kommunikációs célkitűzések  

 Törekedni kell arra, hogy a Fenntartó és az intézmény pozitív külső megítélése 

szigorítások esetén se csökkenjen. Ki kell hangsúlyozni, hogy a biztonság és a 

munkavállalók egészségének védelme a legfontosabb és ez nem gazdasági kérdés.  

 Biztosítani kell, hogy az intézmény külső partnerei és a szülők kellő időben és 

tartalommal tájékoztatást kapjanak a járvány megelőzési tervekről, intézkedésekről.  

 


