Eljárásrend
A 2021/2022 nevelési évre vonatkozóan,
2021. november 1-től visszavonásig

Az óvoda nyitvatartási rendje: Házirend szerint
Tájékoztatás: e-mail, telefon, egyeztetett időpontban személyesen
A gyermekek fogadásának feltételei:
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A gyermekek egy felnőtt kísérővel érkezhetnek.
A felnőtteknek szájmaszk használata kötelező (2021.11.20-tól), dolgozóknak
november 1-től kötelező
A kihelyezett kézfertőtlenítők használata a felnőttek részére kötelező
Kísérők csak a folyosón tartózkodhatnak, ahol a gyermeküket az átöltöztetést követően
a csoportos dajkák vagy óvodapedagógusok fogadják, az előtér ajtóban.
Csoportba lépés előtt a gyermekek kezet mosnak.
Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt
látogathatja!
A megszaporodott felső légúti megbetegedések miatt, mindannyiunk érdekében
különös tekintettel kérjük, hogy a közösségi elvet figyelembe véve orrfolyós,
köhögő, hőemelkedéses gyermeket ne hozzanak az Intézménybe!
Kérjük, hogy amennyiben COVID tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje
szerint gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles az óvodát értesíteni, amennyiben a gyermekénél koronavírus gyanú
vagy igazolt fertőzés fennáll.
Amennyiben betegségre utaló tünetet tapasztalunk, a gyermeket elkülönítjük és a szülőt
értesítjük.
Bármilyen betegség után a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja ismét az
óvodát.
Időjárástól függően előnyben részesítjük az udvaron történő foglalkoztatást (minden
délelőtt 1-2 órát a szabadban töltünk).
Kollégáink naponta többször, az előírásoknak megfelelően fertőtlenítik a környezetet.
Ünnepek, közös programok szervezése jelenleg épületen belül történhet vagy az
udvaron. Szülőket egyelőre nem fogadunk.
Szülői értekezletet, fogadó órát csak a járványügyi előírásoknak megfelelően lehet
tartani (röviden, lényegre törően, szabadban vagy egymástól 1,5 m védőtávolság
betartásával, maszk használata mellett).

Különös gondot fordítunk a betegség megelőzésére:
• Folyamatosan szellőztetünk.
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•
•
•
•

Amennyit csak lehet, az udvaron tartózkodunk, ehhez kérünk szépen megfelelő öltözék
biztosítását, annak cseréjét.
Gondoskodunk a fertőtlenítők kihelyezéséről, folyamatos pótlásáról, kérjük, vegyék
igénybe ennek rendszeres használatát!
Ágyneműk cseréje, mosása hetente történik, hazaadjuk a szülőknek.
Közös helyiségek tisztítása, fertőtlenítése folyamatos.
Mosdók, konyha fertőtlenítése, folyamatosan történik (ételosztás védőfelszerelésben
történik: maszk, gumikesztyű)

Köszönjük szépen együttműködésüket!

Karsa Zsuzsanna
intézményvezető

