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1

e lÁnvÁNyÜcyI

szerint az óvodánkban az

-től!

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosításara a jarványúgyi helyzet alakulásától fiiggően, a tapasztalatok figyelembevételével

kerül sor. Ennek tiikrében:

o A

nevelési-oktatási íntézményeketkizánőlag egészséges,tüneteket nem mutató

gyermek látogathatja.

Az

oktatásban

és nevelésben, illetve az

intézmények

működtetésében csak egészségesés tiinetmentes dolgozó vegyen résá. Kérjük, hogy

amennyiben gyermeküknél tiineteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi
vízsgálatról.

A szülő

köteles Tz intézménytértesíteni,ha

a

gyermeknél

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

o Az

első felévben esedékes, nagy létszátmű gyermek vagy pedagógus egyidejű

jelenlétéveljáEő (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, kulturrális program) rendezvény
megszervezése során tekintettel kell lenni:

-

az alapvető egészségvédelmiintézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).

o A

szülők személyes megjelenéséveljáró szülői értekezleteket csak a jarványigy

előírások betartása mellett tartjuk meg.

o Az

intézménybejáratánál vírusölő hatású kézfertőt|enitőt biztosítunk, annak

használatár a felhívj uk a fi gyelmet . Az intézményb e érkezéskorminden belépő alapo s an
fertőtlenítse akezét!

o

Amennyíben egy gyermeknél, pedagógusnálo vagy egyéb dolgozónál fertőzés
tüneteit észleljük, haladéktalanul elkiilönítjük, egyúttal értesítjük az orvost,

akiaz

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülőt
értesítjtik,akinek a figyelmét felhívjuk a:ra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a
gyermek orvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapjan járjanak el.

A

gyermek az
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ővodába - hasonlóan más megbetegedésekhez

-

kizárőlag orvosi

ígazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia.

A

gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáről
szőlő 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint ávényes, azok betartása
szerint szükséges eljrárni. (Orvosi igazoláso Házirendben megismertek szerint).
a

A szülők viseljenek maszkot az intézmény területén! /udvaron, épületben/

a

Lehetőség szerint csak egy szülő kísérjebe a gyermeket az ővodába.

o

A

szülői találkozások minimalízálása érdekébenaz épület első bejáratát az első

három csoport használhatja az óvodába érkezéskor és távozáskor.

A

hátsó két

csoport az épüIet hátsó bejáratát használhatja ki- és belépéskor.

-]\Jt*__t

Fadd, 2020,08.31.

é,T,t
§&e

ts]

i

íb,

§q"*o47

\ű
1'*

Bitay Ágota
óvodavezető

