Kiegészítő függelék óvodai Házirendhez
(2020. 11.04.)
Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda vezetőjeként- figyelemmel az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány ( a továbbiakban:koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3) Kormányrendeletben
foglaltakra- a gyermekek, szülők, és munkavállalók egészségének védelme érdekében 2020.november 4.
napjától visszavonásig a következőt rendelem el:
-

-

-

-

a gyermeket családonként egy felnőtt kísérheti az épületbe, kézfertőtlenítés után, szájmaszk
használatával léphet be, majd a gyermek átadását követően a lehető legrövidebb időn belül köteles
távozni az intézményből
az ajtóban az érkezőket a délelőttös dajka fogadja, testhőt ellenőriz, 37,8 C fok feletti
testhőmérséklettel nem enged belépni, ez esetben értesíti az intézményvezetőt
a belső térbe (mosdóhelyiség, csoportszoba, folyosó) szülő nem tartózkodhat
a gyermekek a lehető legtöbb időt friss levegőn (udvar) töltik az időjárás függvényében. Ha ez nem
megvalósítható, folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású szellőztetést biztosítunk a
helyiségekben
a csoportszobában a játékokat és a bútorzatot folyamatosan fertőtlenítik a dajka nénik
az óvodapedagógusok és a dajka nénik fokozottan ügyelnek a gyermekek mosdóhasználatára, a
kézmosás helyes technikájának megtanulására, alkalmazására
a gyermekmosdóban csak saját törölköző használata megengedett a gyermekek számára
az óvodapedagógusok és dajka nénik ügyelnek a köhögési/tüsszentési etikett elsajátítására, illetve
papír zsebkendő használatára
óránként minimum 10 perces szellőztetés kötelező a csoportszobában
a dajka nénik a közösségi tereket és használati tárgyakat(ajtók, kilincsek, kapcsolók, padok) a nap
folyamán többször a fenntartó által rendelkezésre bocsátott fertőtlenítőt tartalmazó tisztítószerrel
takarítják az NNK ajánlásának megfelelően
betegség jelei esetén (nátha, legkisebb köhögés, légszomj, szédülés, stb…) a dolgozó a munkát nem
veheti fel, illetve a tünetek észlelése esetén azonnal elhagyja az intézményt
beteg gyermek elkülönítendő, a szülőt azonnal értesíteni kell, hogy a gyermek a lehető legrövidebb
időn belül elhagyhassa az intézményt
az óvodát csak és kizárólag egészséges gyermekek látogathatják
a szülő írásbeli kérésére a COVID-19 világjárvány miatti védekezés céljából távolmaradó gyerekek
hiányzását az óvodavezető igazoltnak tekinti, leigazolja, iktatja, (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet,
51.§., (2)C.)

Kérem és köszönöm az együttműködést!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymás egészségére, és életére!
Kővágóörs, 2020.november 4.
Velláné Kondor Katalin
óvodavezető

