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Intézkedési terv 2021 nevelési évtől a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről 

 

1. Az intézkedési terv célja 

A járványügyi intézkedési terv célja, hogy a tervben meghatározott intézkedések által 

biztosítható legyen a pandémiás időszakban az óvoda folyamatos működése. Szabályozza ezen 

szakaszban a betegség terjedésének megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. Előre 

kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre az elkövetkezendő időszak alatt a vírus 

terjedésének megelőzésére és csökkentésére. Segítse elő a dolgozók, szülők pandémiával 

kapcsolatos tájékoztatását a megelőző, illetve a korlátozó intézkedések végrehajtásakor. 

 

2. Az intézkedési terv hatálya 

Az intézkedési terv hatálya kiterjed az óvoda munkavállalóira és az óvodában munkát végző, 

illetve azokra a személyekre, akik bármilyen egyéb célból az óvodában tartózkodnak. 

 

3. Jogszabályi háttér 

A terv az alábbi jogszabályokon alapul: 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet 

 45/2020. (III. 14.) Kormányrendelet 

 152/2020. (IV. 27.) Kormányrendelet 

 417/2020. (VIII. 30.) Kormányrendelet 

Aktuális jogszabályok 2021. 03-tól: 

 Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III. 5.) EMMI határozata a köznevelési 

intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről. 

 Az emberi erőforrások minisztere 18/2021. (III. 6.) EMMI határozata a köznevelési 

intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről. 

 

4. Fertőtlenítő takarítás 

 Az óvodában alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. 

 A fertőtlenítő nagytakarítás során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ ajánlását (1. sz. melléklet) 
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 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez 

szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek beszerzése, az Operatív Törzs által biztosított 

fertőtlenítő, tisztító szerek használása. 

 A fertőtlenítő takarítás során figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek [padok, asztalok, székek, ajtó- és ablakkilincsek, korlátok, villany- és 

egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad), mosdók 

és csaptelepek, WC-k és lehúzói, stb.], valamint a padló és a mosható fafelületeket 

vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 

 Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtleníteni kell. 

 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermek egészségét ne 

veszélyeztesse. 

 A takarítást végző dolgozók részre a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges. 

 A textíliák, ágyneműk gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott. 

 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 

 Takarítás ellenőrzése napi szinten történik. 

 

5. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak 

használatára fel kell hívni a figyelmet. 

 Az intézménybe érkezéskor minden belépő, valamint étkezések előtt és után mindenki 

alaposan mosson kezet, vagy fertőtlenítse a kezét (a gyermekek esetében inkább 

javasolt a szappanos kézmosás). 

 A kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedésiről szóló 431/2020. 

(IX. 18.) Kormányrendelet értelmében, az óvodákban 2020. október 1-től érkezéskor 

kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek testhőmérsékletének mérése. A 

foglalkoztatott és a gyermek akkor mehet az intézménybe, ha érkezéskor mért 

testhőmérséklete nem haladja meg a tisztifőorvos által megállapított 37,8 oC –ot. Ha a 

testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri ezt a mértéket, a többi gyermektől 

el kell különíteni és erről a szülőt, vagy törvényes képviselőt haladéktalanul 

tájékoztatni kell. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a 

testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni [4§(5)]. 

 Az intézményben történő tartózkodás során azt a gyermeket, akinek a 

testhőmérséklete eléri, vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott 

mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni, és erről a szülőt, vagy a törvényes 

képviselőt telefonon haladéktalanul értesítjük. 

 A mosdókban biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre 

papírtörlők biztosítása szükséges. 
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 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással, vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. 

 A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő 

használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás, esetleg fertőtlenítés. 

 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került kórokozók miatt szükséges 

a napi többszöri fertőtlenítés, takarítás.  

 A zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani a napi szintű, többszöri, rendszeres 

szellőztetésre. 

 A helyiségek ablakát időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint 

nyitva kell tartani. 

 

6. Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésre. 

 A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének megőrzésére a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakori fertőtlenítés 

alkalmazásával. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására, vagy kézfertőtlenítésére. 

 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az óvodai csoportok keveredése 

elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72oC–os 

maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75oC–ot biztosító) készíthető 

ételek étlapon tartása. 

 Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően 

nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 

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

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

tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. 

 Pandémia idején a gyermekcsoportban a naposi munkát nem alkalmazzuk, hogy a 

terítésnél az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi érintését elkerüljük. 

 Óvoda bezárás esetén a gyermekfelügyelet és az étkeztetés az előírásoknak és 

igényeknek megfelelően kerül megszervezésre. 
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7. Az óvodai nevelés megvalósítása járványügyi készenlét esetén az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Intézkedési terve alapján 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek látogathatja. 

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

 Az intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi 

csoportosulások megelőzésére a nevelési év folyamán mind az intézmény területén, 

mind az intézmény épülete előtt. 

 A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkár ajánlása szerint az óvodások esetében 

elsősorban a közösségi területen kell törekedni a távolságtartása: pl. étkezésnél kisebb 

csoportokba osztás, csoportok óvoda udvaron történő elkülönítése. 

 A foglalkozások tartása során a csoportok keveredését amennyiben ez lehetséges el 

kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, a csoportok váltása között a termekben 

felületfertőtlenítést kell végezni. 

 A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt szabad téren 

megtartani, melynek során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó párokban, kiscsoportokban 

kell végezni. 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. 

 Minden köznevelési intézménynek javasolt, hogy az első félévben esedékes, nagy 

létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl. ünnepség, bál, 

kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az 

alábbiakra: 

 az Operatív törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása 

 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása 

(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés) 

 zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése 

 a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása 

 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek megtartása csak a 

járványügyi előírások betartása mellett valósítható meg. A szükséges információk e-

mailben is eljuttathatók a szülőknek.  

 A szülőktől az intézmény megfelelő előzetes tájékoztatást követően, saját döntése 

alapján kérheti, hogy maszkban lépjenek be az épületbe, amikor hozzák, illetve viszik a 

gyermekeket. 

 Az öltözőkben egyszerre maximum öt fő tartózkodhat. 

 Amennyiben a fenti (a gyermekek érkezésére és távozására vonatkozó) előírásokat 

nem tudjuk betartani, a gyermeket kísérő felnőtt csak a csoport öltözőjének ajtajáig 

kísérheti a gyermeket, ahol óvodai dolgozó veszi át, majd segédkezik a gyermek 

öltöztetésében. 
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 Az újonnan óvodába érkező gyermek számára a szülő köteles orvosi igazolást 

benyújtani arról, hogy gyermeke közösségbe jöhet. 

 Betegség után az eddigi gyakorlatnak megfelelően kizárólag orvosi igazolással fogadjuk 

a gyermekeket. 

 Reggeli érkezéskor az óvodapedagógus köteles figyelemmel kísérni a gyermekek 

egészségi állapotát, tünetek esetén a gyermek testhőmérsékletét ellenőrzi, szükség 

esetén értesíti a szülőt. 

 Reggel legkésőbb 830-ig kérjük a gyermekek óvodába történő beérkezését, ezt 

követően az öltözőket fertőtlenítjük. 

 Abban az esetben, ha a gyermek, vagy vele egy háztartásban élő személy külföldön 

tartózkodott, fertőzött országból, területről (sárga, vagy piros besorolású) érkezik, a 

hazaérkezéstől számított 14 napig nem jöhet óvodába. A tényről a szülők kötelesek 

értesíteni az óvodát. Az országok besorolása változhat, ezt figyelemmel kísérve 

(Magyar Közlöny) járunk el. 

 Amennyiben az óvodás családjában igazolt COVID fertőzés lép fel, a szülő/gondviselő 

az óvodát azonnal köteles értesíteni, a gyermek a karantén ideje alatt az intézményt 

nem látogathatja. 

 Amennyiben gyermeknél, vagy dolgozónál légúti fertőzés tünetei lépnek fel, az 

intézményt nem látogathatja.  

 Amennyiben az óvodában egy gyermeknél légúti fertőzés tüneteit észleljük, azonnal el 

kell őt különíteni, gondoskodni kell a szülők értesítéséről. Ezt követően a 

háziorvos/gyermekorvos az előírt és általa alkalmazott eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről. 

 Javasolt a zárókupakos fogkefék használata. 

 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.(IX.18.) 

Kormányrendelet értelmében az óvoda területére 

 az ott foglalkoztatott személyen, 

 az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

 a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

 a gyermek, illetve 

 a gyermeket kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A 

gyermeket kísérő 1 fő nagykorú személy csak maszkban léphet be a kijelölt 

testhőmérséklet-mérési pontig. 

 a gyermek testhőmérséklet kontrol és kézfertőtlenítés után léphet be az óvoda 

épületébe. 

8. Vezetői feladatok 

 Jogszabályváltozások, tájékoztatók, járványügyi intézkedési tervek folyamatos 

nyomon követése 

 Az Oktatási Hivatal honlapján „Tanévnyitó” 2020. című oldal: 

 az aktuális szakágazati információk 

 a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a 

köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, 

feladatok 
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 Emberi Erőforrások Minisztériumának intézkedési tervei, rendeletei 

 Magyar Közlönyben a járványügyi készültséggel kapcsolatos rendeletek 

 Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatói. 

 A köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedésekről szóló 

EMMI határozatok értelmében a gyermekfelügyelet megszervezése. 

 A gyermekfelügyeletben résztvevő gyermekek létszámának rögzítése a Köznevelési 

Információs Rendszerben. 

 Az oktatással kapcsolatos hírek folyamatos nyomon követése a www.kormany.hu és a 

www.oktatas.hu felületein. 

 Az intézményt érintő kérdések és bejelentések megtétele, igazolt koronavírus fertőzés 

bejelentése a tematikus e-mail címen: vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu. 

 Pedagógus Szakszervezet járványügyi ajánlásai. 

 Online konferenciákon való részvétel. 

 Óvoda dolgozói, szülők folyamatos tájékoztatása, új információk közzététele a 

különböző csatornákon (tájékoztatás, kommunikáció). 

 Munkaköri leírások készítése járványügyi helyzetre. 

 Az óvodavezető felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan 

monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

 A nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezését, illetve ellenőrzését 

munkanapokon munkaidőben az óvodavezető, valamint az óvoda szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személyek 

látják el. 

 

9. Az óvodai élet tevékenységformáinak megvalósítása ügyeleti rendben az óvoda bezárása 

esetén 

A szülőkkel, gyermekekkel való kapcsolattartás telefonon, e-mailen történik. A következő 

témakörökben adunk ajánlásokat a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében, illetve 

otthoni hasznos időtöltéshez: 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 Mozgás 

 Játék, munka jellegű tevékenységek 

A járványügyi szabályok betartása mellett gondoskodunk az ajánlások megvalósításához 

szükséges eszközök (pl.. színezők, fejlesztő feladatlapok, kreatív tevékenységet elősegítő 

alapanyagok. papírok, ragasztó, stb.) eljuttatásáról. Az ajánlott tevékenységek 

megvalósításáról való szülői visszajelzések alapján a gyermekek fejlődésének, aktivitásának, 

érdeklődésének folyamatos rögzítése. 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/
mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
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10. Tájékoztatás, kommunikáció 

 Szülők tájékoztatásának lehetőségei: 

 

 Szóbeli (védőtávolság megtartása mellett, maszkahasználattal) 

 Óvodai hirdetőfelület (írásos) 

 Telefonos tájékoztatás 

 Családok felkeresése, postaládába tájékoztató és/vagy gyermek 

fejlődését elősegítő oktatási tartalom elhelyezése 

 E-mail 

 

 Kollégák tájékoztatásának lehetőségei, szakmai kapcsolattartás: 

 

 Szóbeli (védőtávolság megtartása mellett, maszkahasználattal) 

 Telefonos tájékoztatás 

 E-mail 

 Lets’Meet használatával (szakmai megbeszélés, konzultáció9 

 Google naptár (időpontok, események) 

 

 

 

 

 

Zalaszabar, 2021. 03. 10. 

                                                                                                                                    Póczak Rita 
                                                                                                                    intézményvezető 
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MELLÉKLETEK                                                                                    

1. számú melléklet 

 

A nevelési év kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok 

A nevelési év megkezdése előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítására, 

 ajtók, faburkolatok, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres 

tisztítására, 

 játékok, sporteszközök tisztítására, fertőtlenítésére, 

 radiátorok, csövek fertőtlenítő lemosására, üvegfelületek tisztítására, 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére, 

 képek, világítótestek, tablók portalanítására, 

 pókhálók eltávolítására, 

 rovar- és rágcsálóirtásra 

 mosdók alapos fertőtlenítő tisztítására. 

A nagytakarítást követően a visszaellenőrzés az intézményvezető által indokolt. 
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ZÁRADÉK 

 

 

A JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERVET a nevelőtestület 2021. március 12-én elfogadta. 

 

 

 

 

---------------------------------------                                                                             -------------------------------------- 
        Csikos Andrea                                                                                                                 Póczak Rita 
     óvodapedagógus                                                                                                      óvodavezető 

 


