Rendkívüli intézkedések 2020.09.01.-12.31.

A járványveszély megszüntetését követően intézményünkben néhány megelőző intézkedés
továbbra is érvényben marad. Ezek a szabályok a következők:

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

Az
intézmény
területén
fokozottan
figyelünk
a
higiéniai
előírásokra.
Ennek megfelelően a használt eszközöket és
 játékokat a nap végén,
 a kilincseket és villanykapcsolókat naponta többször fertőtlenítjük.
 Mosdókban papír kéztörlők, illetve fertőtlenítő szappanok lesznek elhelyezve.
 Gyermek törülköző heti kétszer lesz cserélve.
 Ágynemű 2 hetente lesz cserélve.
2.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK



Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A nevelésben,
illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
A szülők amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje
alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Kérünk minden szülőt, hogy intézmény épülete előtt kerüljék a csoportosulást.
Az óvodai játszóudvar kialakítása lehetővé teszi számunkra a csoportoknak szabad játszó
terület biztosítását, és a gyermekekkel a lehető legtöbb időt (az időjárás függvényében) az
udvaron töltik az óvodapedagógusok.
Csoportszobában a 1.5 méteres távolságot - az óvodás korcsoport életkori sajátosságaiból
és az intézmény lehetőségeiből adódóan - nem tudjuk biztosítani.
December 31-ig a családi rendezvényeket szüneteltetjük.






3. EGÉSZSÉGÜGYI
KIALAKÍTÁSA








SZEMPONTBÓL

BIZTONSÁGOS

KÖRNYEZET

Az intézmény területén fokozottan figyelünk a higiéniai előírásokra. Ennek megfelelően
a használt eszközöket és játékokat a nap végén, a kilincseket és villanykapcsolókat
naponta többször fertőtlenítjük.
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget.
Kéztörlésre papírtörlőket biztosításunk, textil törölköző használatát csak a gyermek
mosdókban tesszük lehetővé. Gyermek törülköző heti kétszer lesz cserélve.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak
megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
A helyiségek ablakát az időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva tartjuk.





Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen
fertőtlenítjük.
A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása, vasalása és a magas hőfokon történő
mosogatás minden alkalommal megtörténik.

4. ÉRKEZÉS, TÁVOZÁS RENDJE













Az intézmény teljes területén az orrot és a szájat eltakaró maszk illetve kendő használata
kötelező – kivételek ez alól az intézmény dolgozói és a gyermekek.
A szülőknek a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Mivel az
intézmény területén csak óvodai dolgozó tartózkodhat, ezért reggel továbbiakban is a
személyzet 2 tagja fogadja a szülőket a bejáratnál, mindkét épületben.
A gyerekeket a személyzet tagjai kísérik be és ki.
Délben kaputelefonon kell jelezni, ha jönnek a gyermekért.
Délután a szülők az oldalsó kaput használva a lépcső tetején várják a gyermeket, akit az
óvónő kísér oda.
Rossz idő esetén a szülők a főbejárat előterében várakozzanak amikor jönnek a
gyermekért, és az óvoda dolgozói kísérik ki hozzájuk a gyerekeket.
Szabadság úti épületnél: távozásnál jó időben a rácsos kapun kívül várakozzanak, rossz
idő esetén pedig ajtón kívül.
Minden reggel lázat mérünk, 37,5C fok fölött a gyermekeket haza küldjük.
Csak egészséges gyermekek fogadunk, ezért köhögés, orrfolyás esetén a szülőt
értesítjük, akinek a lehető legrövidebb időn belül érte kell jönnie. A beteg gyermek
elkülönítését csak rövid időre tudjuk megoldani.
Pedagógusokkal való kapcsolattartás előre megbeszélt időpontban telefonon vagy a
szokásos elektronikus formában lehetséges.

5.

GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE



Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A szülők
amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A betegségen kívüli, egyéb okból történő távolmaradást a szülő igazolhatja. melyet
elektronikus formában, előre kérünk megírni a kincskereso@kincskereso-ovi.hu email
címre, Szilágyi Anikó intézményvezető részére címezve.
Betegség miatti távolmaradás esetén orvosi igazolást kérünk.
Annak a gyermeknek az óvodai 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 tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló
hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.








A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN




Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az óvoda orvost, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy
feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza.

Budaörs, 2020. augusztus 31.

Szilágyi Anikó
Intézményvezető

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények
névhasználatáról

működéséről

és

a

köznevelési

intézmények

A GYERMEK, A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE
19. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok
51. § (1)146 A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja
a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg,
gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló
esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak
tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a
kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell
különíteni.
(2)147 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb
foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a
házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni,
d)148 a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói
jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja,
e)149 az általános iskola 7–8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10–12. évfolyamos
tanulója – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási célú rendezvényen vesz
részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által
kiállított igazolással igazolja.
(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola
köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az
iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első
alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles
kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő
figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen
maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat
közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
(4)150 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy
nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan
mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője,
az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
a)151 óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes családés gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi
szakszolgálatot,
b)152 tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és
gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi

gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban
nevelkedő tanuló kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot.
(4a)153 Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség
esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a
mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető
és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a
tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit
szolgáló feladatokat.
(4b)154 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője
a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
(4c)155 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője
haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot,
a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi
szakszolgálatot.
(5)156 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási
órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési
hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint
ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az
értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási
évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul
értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és
gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.
(6)157 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás
megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben
összesen
a)158 az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy
nap

