
Járványügyi protokoll 

Házirend kiegészítése 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkára 

2020. 08.17.-én és 2020.09.07.-én kiadott VIII./5305-1/2020/Kormányhatározat alapján 

 

- Az intézmény udvarára történő belépéskor a felnőtteknek orrot, szájat takaró 

szájmaszk használata kötelező!!! 

- Szülő, kísérő NEM léphet be az intézmény épületeibe, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével!  

- A kihelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező! 

- A gyermekek átvétele, átadása a bejárati ajtók előtt történik! 

- Minden óvodással 1 kísérő tartózkodhat az intézmény udvarán!!! 

- A csoportszobákba és a mosdókba szigorúan tilos belépni!!! 

- A gyermekek törölközőjét minden nap cserélni kell!!! 

- A gyermekek ágyneműjét hetente cseréljük, megbetegedés esetén azonnal hazaküldjük! 

- Betegségtüneteket mutató gyermekek átvételét kötelesek vagyunk megtagadni, csak 

orvosi igazolással tudjuk fogadni! 

- Az óvodában napközben megbetegedő gyermeket elkülönítjük, a szülőt azonnal 

értesítjük, aki köteles a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül hazavinni, majd a 

gyermek háziorvosával haladéktalanul felvenni a kapcsolatot. 

- A gyermek betegsége esetén kizárólag orvosi igazolással térhet vissza! 

- Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni! 

- Az otthoni tárgyak (játékok, mesekönyvek) behozatala nem engedélyezett!!! Kivétel 

bölcsődések és kiscsoportosok esetében az alváshoz feltétlenül szükséges cumi, alvóka. 

- A személyes találkozók helyett előnyben kell részesítenünk az online kapcsolattartási 

formákat! 

- Az intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő, fertőtlenítő takarítást kell 

végezni. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani, az alapvető, higiénés szabályok betartására. 

- A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési, tüsszentési etikettet. 

- Napi többszöri fertőtlenítő takarítás szükséges a csoportszobákban, öltözőkben, a 

szociális helyiségekben. 



- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a gyerekek egészségét ne 

veszélyeztesse. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos, fokozott intenzitású, természetes 

szellőztetésre. 

- A helyiségek ablakát az időjárás függvényében nyitva kell tartani. 

- Az óvodában használt játékoka, eszközöket rendszeresen fertőtleníteni kell. 

- Étkezés előtt és után, kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos kézmosására. 

- Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök, alapos, folyó vizes lemosása. 

- Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, eszközök, poharak megfelelő 

hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, és a cseppfertőzéstől védett tárolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cece, 2020. szeptember 8. 


