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Az Emberi Erőforrások Minisztere 33/2022 (03.04.) határozata alapján az
alábbi szabályok betartását kérjük a továbbiakban.
Óvodába érkezés és távozás
Az alábbi igazolások felmutatását a továbbiakban nem kell alkalmazni az
intézményben való belépés során.
- uniós digitális Covid igazolvány
- védettségi igazolvány,illetve applikáció
- nemzetközi oltási bizonyítvány
- állam által kiállított védettségi igazolás
A gyermeköltözőben maximum három felnőtt tartózkodhat egyszerre.
Kellő távolságtartással legyenek egymástól (legalább 2m). Kérjük, ha többen
lennének, várakozzanak a teraszon vagy a hátsó bejárat előtt.
Az intézmény mindkét bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk,
kérjük, hogy az intézménybe érkezéskor, minden belépő fertőtlenítse kezét (a
gyermekek, esetében a nap folyamán inkább javasoljuk a szappanos kézmosást).
A gyermekek átadása/átvétele után a lehető legrövidebb időn belül kérjük
elhagyni a játszóudvart, illetve a csoportok öltözőjét!
Kérjük, hogy törekedjenek az intézmény dolgozóival a minél rövidebb
kommunikációra!
Óvodába érkezéskor a gyermekek testhőmérsékletét nem mérjük.

Kérjük a szülőket, hogy a csoportokba és a mosdókba ne lépjenek be!
Játék az óvodában nem hozható, kivéve indokolt esetben alvóka.
Óvodánk elérhetősége:
e-mail cím: info@evangelikusovoda.hu
Telefonszám: 06-22-413-024
Védő- óvó előírások
Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.
Amennyiben a gyermeken a következő tünetek valamelyikét tapasztaljuk (láz,
köhögés,torokfájás,orrfolyás,hányás,hányinger,hasmenés,fejfájás,hidegrázás, nehézlégzés, izomfájdalom, kifejezett gyengeség,levertség,szaglásvesztés,
ízérzés zavara vagy hiánya ) értesítjük a szülőt. Ebben az esetben a szülőnek,
gyermekét a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni az intézményből.
A szülő megérkezéséig gyermeke elkülönített helyen, felnőtt felügyelete mellett
várakozik. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek maszk, kesztyű
használata kötelező!
Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik, azt követően az orvos utasításainak
alapján jár el.

Az orvos felkeresése után a gyermek, kizárólag orvosi

igazolással jöhet újra óvodába!
Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, melyen,
szükség esetén hamar elérhetőek!
Ha a családban a koronavírus megbetegedés gyanúja felmerül, illetve
igazolódik, a szülő kötelessége azonnal jelezni az óvoda felé!
Egyéb fertőző betegség esetén az óvodát szintén azonnal értesíteni szükséges,
mivel a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell
fordítanunk a fertőtlenítésre, tisztaságra.

Teendők az óvodai dolgozók munkahelyen történő megbetegedése esetén
A vírusfertőzés tüneteit mutató óvodai dolgozók tekintetében követendő eljárás:
- elkülönítés
- az intézmény vezetőjének értesítése
- háziorvos telefonon való értesítése
- a tüneteket mutató személy környezetének fertőtlenítése, alapos szellőztetése
- a vele kapcsolatot tartó személynek kesztyű és maszk használata kötelező
- a háziorvos utasításainak szigorú betartása
- az óvodai dolgozó a betegség után kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az
óvodába
Hiányzások
"Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos

megbetegedések,

máj-

és

vesebetegségek)

vagy

például

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt
hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára."
Napirend
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az
étkezés előtt és után, valamint az egész nap során a gyermekek alapos szappanos
kézmosására. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, az
asztalokon

elhelyezett,

közös

használatú

eszközök

tisztántartására,

fertőtlenítésére.
A szülők, óvodapedagógusok, dajkák közös feladata a gyermekek megtanítása az
úgynevezett

köhögési

etikettre:

papírzsebkendő

használata köhögéskor,

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
Törölköző helyett papírtörlő használata kötelező. A fertőtlenítő takarítás során
kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek
az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb
kapcsolók, mosdók csaptelepei, kézfertőtlenítő adagolók, WC lehúzók, stb.)
valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre
kerüljenek.
Igyekszünk, hogy a gyermekek óvodai élete minél zökkenőmentesebb,
harmonikusabb legyen.
Beszoktatás, rendezvények
Az új óvodások befogadása az óvodapedagógusokkal egyeztetett időpontban
történik. Gyermekenként egy szülő jelenléte megengedett, váltócipő használata
kötelező. A beszoktatás időtartamát, a gyermek igényeit figyelembe véve
igyekszünk a minimális időtartamra csökkenteni.
A délutáni néptánc foglalkozások megtartásra kerülnek.
A szülők számára nyitott programokon való részvétel lehetséges.
Együttműködésüket előre is köszönöm!
Erős vár a mi Istenünk!

Bakonycsernye, 2022.03.07.
Osgyán Gáborné
óvodavezető

