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A nevelési év kezdete 

 

 Az óvoda épületének teljes körű takarítása és fertőtlenítése a nevelési év kezdése előtt 

és a nevelési év kezdete után is folyamatosan. 

 Különösen figyelünk a mosdók higiéniájára és a sokat használt felületek pl. kilincsek 

tisztítására. 

 Gondoskodás a megfelelő mennyiségű és minőségű fertőtlenítő és tisztítószerről, és a 

takarítást végző kollégáknak a megfelelő védőfelszerelésről. 

 A játékszerek fertőtlenítő lemosás után kerülnek a csoportszobába.  

 A csoportszobákban csak a szükséges mennyiségű játékeszköz legyen elővéve. Ennek 

átgondolása a csoportban dolgozó munkatársak feladata.  

 A játékeszközök cseréje és folyamatos fertőtlenítése biztosított legyen. 

 Csak a minimálisan szükséges textília legyen kitéve. Azok cseréje és tisztítása 

folyamatos. 

 A gyermekek a saját ágyneműjüket használhatják, melynek mosásáról a szülők 

gondoskodnak.  

 Az óvodai zsákot és összes ruhaneműt az ágyneművel együtt adjuk haza kimosásra. 

 Az épület őszi dekorációja legyen esztétikus, de ne akadályozza a megfelelő alapos 

takarítást. 

 A bejárathoz és a csoportszobákhoz kézfertőtlenítő szert biztosítunk. 

 A kézfertőtlenítő szer megfelelő használata a következő: Szülők az épületbe 

belépéskor, gyermekek az átöltözés és kézmosás után használjanak egy nyomásnyi 

fertőtlenítőszert. 

 A fertőtlenítőszert a gyermekek önállóan nem használhatják. 

 

Az óvoda épületébe való belépés 

 

 Az óvoda épületébe a szülők csak egészséges állapotban, kézfertőtlenítés után 

léphetnek. 

 Kiegészítés 2020. szeptember 14-től: Az óvoda épületébe a szülők csak előzetes 

engedélyezés után léphetnek. 

 A külső látogatóknak egészségügyi nyilatkozatot kell tenni. 



 Az óvodai beszoktatás idejére a kiscsoportos gyermekek szüleit eltérően kezeljük. A 

kiscsoportos gyermekek szülei is csak egészséges állapotban jöhetnek az óvoda 

épületébe.  

 Gyermekenként egy kísérő jöhet be. 

 A csoportszobák előterében egyszerre négy gyermeket lehet öltöztetni. 

 

 

Egészségügyi szabályok 

 Óvodába csak egészséges gyermek jöhet. Erre kiemelten figyelünk a jelen nevelési 

évben. 

 Betegség tüneteit mutató gyermek esetében a gyermek szüleit a nap során is 

értesítjük. A beteg gyermeket elkülönítjük. Az óvodában semmilyen gyógyszert 

nem áll módunkban adni. A gyermek legközelebb csak orvosi igazolással jöhet. 

 Ha COVID19 fertőzés gyanúja merül fel, illetve ha COVID19 fertőzött személlyel, 

akkor a szülő köteles azonnal értesíteni az óvoda vezetőjét, hogy a szükséges 

óvintézkedéseket meg tudjuk tenni. 

 Fenti szabályok az óvoda dolgozóira is egyaránt vonatkoznak. 

 A fertőzések elkerülése és továbbadásuknak csökkentése érdekében a csoportok a 

lehető legtöbbet tartózkodjanak a szabadban. 

 Kerüljük a tömeges rendezvényeket. Az óvodai rendezvények, programok 

megtartásáról aktuálisan tájékoztatjuk a szülőket. 

 

 

Hiányzások kezelése 

 A gyermek hiányzását betegség esetén csak orvos igazolhatja. 

 Egyéb okokból történő hiányzást a szülő köteles bejelenteni az óvodának a hivatalos 

elérhetőségein (telefon, e-mail), és a helyben szokásos módon. 

 

 

 

 



Az intézkedési tervet a Czövek Olivér Református Óvoda munkatársi közössége elfogadta. 

 

Vecsés, 2020. szeptember 1. 

        intézményvezető 
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