
INTÉZKEDÉSI TERV 

a 2020/2021-es nevelési évben  

a Debreceni Református Kollégium Óvodájában  

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

Kivonat 

Az eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott protokoll és a WHO 

(Egészségügyi Világszervezet) legfrissebb ajánlása alapján a koronavírus elleni védekezés 

céljából készült. Az intézkedési terv, módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE 

 

1.1 Az óvoda épületében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk. 

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

ajánlását követtük. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

 

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

2.2 Az óvodába reggel 8 óráig meg kell érkezni mindenkinek.  

2.3 Az óvoda épület oldalában, a Tímár utcán végig a leálló sávban, illetve a Varga 

utcában is számos parkoló hely áll rendelkezésre, reggel 8 óráig ingyenesen.  

2.4 Az óvoda épületébe érkezéskor és távozáskor is egy személy léphet be, az óvodás 

gyermek kísérőjeként. 

2.5 A 8 órai beérkezések után történik a reggeli fertőtlenítések elvégzése. A 

napközbeni többszöri fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek 

egészségét ne veszélyeztesse. 

2.6 Az óvoda épületébe belépő, a gyermeket kísérő felnőttnek kötelező a szájat és 

orrot elfedő maszk viselése. 

2.7 Az óvoda játszó udvarára szülő nem léphet be. 

2.8 Minden reggel 7 órától az óvodai csoportok a saját helyükön működnek. 

2.9 Az óvodából való távozás alkalmával nincs lehetőségük a szülőknek az óvoda 

alsó udvarán a csoportosulásra, időtöltésre. Az óvodás gyermekük átvétele után 

a legrövidebb időn belül el kell hagyniuk az óvoda területét. 

2.10 Az óvoda 17 órakor bezár. 17 óra és 17:30 között az óvoda fertőtlenítése 

történik. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

 

3.1 A szülők részére az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

biztosítunk, annak használata kötelező.  

3.2 A gyermekeket a szappanos kézmosást követően adhatják be a szülők a 

csoportba. 

3.3 A személyes higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak, 

korosztályuknak megfelelő szintű tájékoztatást a szüleik részéről is! 



3.4 Az óvodás zsákban csak a váltó ruha lehet. A hely szűke miatt az óvodás 

szekrényből minden felesleges ruhát, cipőt, táskát ki kell pakolni. Az öltöző 

szekrény tetejét kötelező üresen hagyni, a fertőtlenítés elvégzése miatt! 

3.5 A gyermekek óvodai zsákját és a tornazsákot minden pénteken köteles a szülő 

hazavinni és otthonában fertőtleníteni! 

3.6 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelnünk kell az intézményünk tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt 

figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (székek, asztalok, 

ajtó-ablak kilincsek, korlátok, villanykapcsolók, informatikai eszközök, mosdók, 

csaptelepek, valamint a padló és a mosható falfelületek) vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésre kerüljenek. 

3.7 Az óvodában kiemelt fertőtlenítési időszakok:  

6:00 – 6:30, 8:15 – 8:30, 10:45- 11, 12:30-13:00, 17:00-17:30. 

3.8 Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtlenítjük. Az udvari játszótér a szülők elől elzárt terület! 

3.9 Az otthonról behozott játékok számát a járványhelyzetre való tekintettel 

korlátozzuk. Nem hozható be az óvodába otthoni játékszer. Az alváshoz 

szükséges egy darab „alvóka” behozatala engedélyezett az óvodába. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

4.1 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére.  

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

4.3 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, 

tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, 

tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. A textíliákat gépi úton történő 

fertőtlenítő mosással tisztítjuk. 

4.4 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos 

kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott 

hangsúlyt fektetünk. 

 

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

5.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különítenünk, egyúttal értesítenünk 

kell az óvoda egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is 

gondoskodnunk 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. 

 

Feketéné Kavisánszki Györgyi 

óvodavezető 

Debrecen, 2020. augusztus 27. 

 


