Óbudai Almáskert Óvoda
1033 Budapest, Szérűskert utca 37.
szerus37-o@kszki.obuda.hu
Járványügyi intézkedési terv
a Kormány által elrendelt járványügyi készültség időtartamára

Az intézkedési terv készült: a 215/2020. (V. 20.) és 431/2020 (IX. 18.) Kormányrendelet
alapján, a 16/2020. polgármesteri-jegyzői utasítással összhangban.
Az intézkedési terv hatálya: az Óbudai Almáskert Óvoda alkalmazotti közösségének tagjaira
és az intézmény területére lépő partnereire vonatkozik 2020. november 1-jétől visszavonásig.
Az óvoda nyitvatartási rendje: változatlan, az intézményi házirend szerinti.
***

Általános védelmi intézkedések
Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt látogathatja!
Alapelveink változatlanok:
 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,
 fokozott fertőtlenítés, takarítás folytatása,
 kapcsolattartást elsősorban elektronikus úton (email, Facebook stb.) kell megvalósítani;
 a változásokról az érintettek folyamatos tájékoztatása.
Gyermekek fogadása:
 a szülő minden hét elején írásban nyilatkozik arról, hogy gyermekén betegség tüneteit
nem észleli (1. sz. melléklet);
 a gyermekek egy felnőtt kísérővel érkezhetnek lázmérés és a kihelyezett
kézfertőtlenítők használatát követően, az épületbe az léphet be, akinek a
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott
mértéket (jelenleg 37,8 °C);
 a felnőtteknek zárt térben a szájmaszk használata kötelező,
 kísérők csak a folyosón tartózkodhatnak, ahol a gyermeküket átöltöztetés után a
csoportos dajkák vagy óvodapedagógusok fogadják, az öltözőajtóban,
 a Gázgyári Óvodában a nem beszoktatási időben lévő gyerekeket a pedagógusok a
teraszajtóban veszik át,
 csoportba lépés előtt a gyermekek kezet mosnak.
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Különös gondot fordítunk a következőkre:
 Előnyben részesítjük az udvaron történő foglalkoztatást.
 Amennyit csak lehet, az udvaron tartózkodunk, ehhez megfelelő öltözék biztosítása,
valamint rendszeres cseréje szükséges.
 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 nevelési év folyamán.
 1,5 méter védőtávolságot betartjuk.
 Az étkezések során a felnőttek számára gumikesztyű használata kötelező.
Takarítási rend
 Kollégáink naponta többször, az előírásoknak megfelelően fertőtlenítik a környezetet.
 Papírtörlőt biztosítunk.
 Fürdők, mosdók, konyha fertőtlenítése folyamatosan történik.
 Ágyneműk, pizsamák cseréje, mosása hetente történik, hazaadjuk a szülőknek.
 Közös helységek tisztítása, fertőtlenítése folyamatos.

Csoportos egyidejű jelenlét






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.
Az intézményen belül és az intézmény külső területén, kérem, kerüljék a csoportosulást.
A nevelői értekezletek zömét online tartjuk, az információkat írásban közvetítjük,
amennyiben szükséges az egyidejű jelenlét, akkor csak a megfelelő védőtávolság
megtartásával, maszkban lehet részt venni rajta.

Kapcsolattartás







Szülői értekezletet csak a járványügyi előírásoknak megfelelően lehet tartani (röviden,
lényegre törően, az udvaron vagy egymástól 1,5 m védőtávolság betartásával).
Az óvodapedagógusok és szülők kapcsolattartásában preferált az online kapcsolattartás
(fogadóórák).
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.
Az irodai ügyintézés folyamán egyszerre egy szülő tartózkodhat a helyiségben, előzetes
időpontegyeztetés után.
Minden olyan ügymenet során, mely online is elvégezhető, előnyben részesítjük ezt a
formát.
Az épületek közötti átjárás korlátozott. Csak azok a munkatársak mehetnek át, akiknek
munkakörük miatt ez elengedhetetlenül fontos (intézményvezető, vezetőhelyettesek,
óvodatitkárok, gyógypedagógusok és pszichológusok). További korlátozás, hogy a
három épületből csak kettőben végezhetik feladataikat. Ennek szervezési feladatai
intézményvezetői hatáskörbe tartoznak.
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Tünetek észlelése








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.
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.
Kérjük, hogy amennyiben tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje szerint
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

Igazolt COVID-fertőzés




Az intézményvezető az igazolt COVID-fertőzésről haladéktalanul tájékoztatja a
Köznevelési és Kulturális Főosztályt, az Önkormányzat kabinetfőnökét, valamint az
érintett szülői csoportokat. Az illetékesek felé továbbítja a felmerülő kontakt személyek
adatait és elérhetőségét.
A tájékoztatás során elsődleges annak szem előtt tartása, hogy mindenkinek a saját
egészségi állapotával összefüggő adat érzékeny adat. A szülők felé tájékoztatást csak
az intézményvezető adhat.

Hiányzások igazolása



A járványügyi készültség ideje alatt minden hiányzás igazoltnak tekintendő, mégis
kérjük, hogy az eddigi eljárásrend szerinti módon jelezzék annak tényét az intézmény
felé.
Ha a tisztifőorvos hatósági karantént rendelt el, akkor csak az azt feloldó határozattal
lehet újra igénybe venni az óvodai nevelést.

Egyéb
Kérjük, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak minden esetben az aktuális információkat
illetően. (NNK, OH)
Jelen intézkedési terv 2020. november 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2020. október 28.
Gángoly-Nagy Anita sk.
intézményvezető

