Eljárásrend
a 2020/2021 induló nevelési évre vonatkozóan
2020. szeptember 1-től visszavonásig
a rendkívüli veszélyhelyzetben elrendelt óvodai ügyelet időszakára vonatkozó működési
rendre építve
Fenntartó által kijelölt fő feladat: a 2020/2021 nevelési év elindítása, az ellátás biztosítása.
Az eljárásrend készült: Kisfaludy László a köznevelésért felelős helyettes államtitkár
intézkedési terve alapján.
Az eljárásrend hatálya: az Óbudai Almáskert Óvoda alkalmazotti közösségének tagjaira és az
intézmény területére lépő partnereire vonatkozik 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig.
Az óvoda nyitvatartási rendje: változatlan, az intézményi házirend szerinti.
Alapelveink változatlanok:
 fokozott fertőtlenítés, takarítás folytatása,
 a feladatellátási helyeken csak azok, és annyi ideig tartózkodjanak, ami elengedhetetlenül
fontos;
 az intézmény területén védőfelszerelés viselése (minimum arcmaszk vagy arcot takaró
pajzs);
 személyes érintkezések számának minimálisra csökkentése, ajánlott távolság
megtartásával,
 kapcsolattartást elsősorban elektronikus úton (email, Facebook stb.) kell megvalósítani;
 a változásokról az érintettek folyamatos tájékoztatása.
Az újra indulás különös feltételei:






Szeptembertől a gyermek étkezésének megrendelése a szülők feladata, a KSZKI
rendszerén keresztül (korábban tájékoztatást küldtünk).
Gyermekek fogadása:
o minden gyermek a saját csoportjában kezdheti a nevelési évet,
o a szülő minden hét elején írásban nyilatkozik arról, hogy gyermekén betegség
tüneteit nem észleli (1. sz. melléklet);
o a gyermekek egy felnőtt kísérővel érkezhetnek lázmérés és a kihelyezett
kézfertőtlenítők használatát követően,
o a felnőtteknek zárt térben a szájmaszk használata kötelező,
o kísérők csak a folyosón tartózkodhatnak, ahol a gyermeküket átöltöztetés után a
csoportos dajkák vagy óvodapedagógusok fogadják, az öltözőajtóban.
o a Gázgyári Óvodában a nem beszoktatási időben lévő gyerekeket a pedagógusok
a teraszajtóban veszik át.
Csoportba lépés előtt a gyermekek kezet mosnak.
Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt látogathatja!
Kérjük, hogy amennyiben tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje szerint
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.


























Fokozottan figyeljenek az alábbi tünetek megjelenésére, mert az óvodás korosztálynál
ezek mind a koronavírus-fertőzés tünetei lehetnek:
 láz
 köhögés
 nehézlégzés
 hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
 kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás,
hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
Rögzítjük minden olyan felnőtt nevét, aki az óvodában huzamosabb ideig bent
tartózkodik (beszoktatás, főiskolai képzés stb.), annak érdekében, hogy visszakövethető
legyen.
A szülő köteles az óvodát értesíteni, amennyiben a gyermekénél koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.
Azoknak a gyermekeknek a hiányzását, akik a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartoznak (és erről orvosi igazolással rendelkeznek) igazoltnak
kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak kell továbbá tekinteni, ha a gyermek hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
Az intézményen belül és az intézmény külső területén, kérem, kerüljék a csoportosulást.
Előnyben részesítjük az udvaron történő foglalkoztatást.
Kollégáink naponta többször, az előírásoknak megfelelően fertőtlenítik a környezetet.
Papírtörlőt biztosítunk.
Kérjük, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak minden esetben az aktuális információkat
illetően. (NNK, OH)
Újonnan érkező gyermekek befogadása, beszoktatása a szülői értekezleteken kerül
egyeztetésre.
Ünnepek, közös programok szervezése jelenleg csoporton belül történhet vagy az
udvaron.
Délutáni fakultatív programok egyelőre nem indulnak.
Nagycsoportosok úszás programja várhatóan 2021 februárjának végétől kerül
megszervezésre.
Szülői értekezletet csak a járványügyi előírásoknak megfelelően lehet tartani (röviden,
lényegre törően, az udvaron vagy egymástól 1,5 m védőtávolság betartásával).
Kiemelt figyelmet fordítanunk a kommunikációra, melynek megfelelő működtetése
közös érdekünk. Az intézmény részéről az információáramlás elsődleges közege az
SZK-vezetők és tagok e-mail rendszerén keresztül fog szerveződni.
Különös gondot fordítunk a következőkre:
Amennyit csak lehet, az udvaron tartózkodunk, ehhez kérünk szépen megfelelő öltözék
biztosítását, annak rendszeres cseréjét.
Folyamatosan szellőztetünk minden időjárásban.
Gondoskodunk a fertőtlenítők kihelyezéséről, folyamatos pótlásáról, kérjük, használják
rendszeresen!
A gyerekeknek a fertőtlenítő, alapos kézmosás megtanítást igen nagy hangsúllyal
végezzük a beszoktatási időszakban.
1,5 méter védőtávolságot betartjuk.
A 215./2020. (V.20) Korm. rendeletben foglaltak szerint, az a gyermek, aki az óvodában
megbetegszik, el kell különíteni. A szülő – értesítése után – köteles felvenni a
kapcsolatot háziorvosával, és az általa elmondottak szerint eljárni. Az a dolgozó, aki az
elkülönített gyermek felügyeletét látja el, köteles maszkot és gumikesztyűt viselni.





Fürdők, mosdók, konyha fertőtlenítése folyamatosan történik.
Ágyneműk, pizsamák cseréje, mosása hetente történik, hazaadjuk a szülőknek.
Közös helyiségek tisztítása, fertőtlenítése folyamatos.

Tapasztaljuk és szokjuk a megváltozott helyzetet, szeretném, ha mindenki különös gondot
fordítana a szabályok betartására a saját és mindannyiunk érdekében!
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!
Budapest, 2020. augusztus 28.
Köszönettel:

Gángoly-Nagy Anita sk.
intézményvezető

