
HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉSE 

A kormányrendeletek, fenntartói határozatok, Nemzeti Népegészségügyi Központ 

iránymutatása alapján, melyek változása a Házirend kiegészítését jelenti. 

 

I. Járványügyi készültség elrendelése esetén: 

Célja: a járványügyi kockázatok jelentős csökkentése. 

 

A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos védő-óvó előírások 

A gyerekek átadása, elvitele: 

A gyermekek érkezése és távozása idejére gyermekenként 1 fő tartózkodhat az intézmény 

területén, ez alól a kistestvérrel érkező szülő kivétel, a lehető legrövidebb időtartamban. 

Szülők csak a legszükségesebb mértékben tartózkodjanak az óvodában. Törekedjenek a 

védőtávolság betartására. A felnőttektől a szájat és orrot eltakaró maszk viselését kérjük, 

belépéstől a távozásig. Kihelyezett kézfertőtlenítő és talpfertőtlenítő használata 

(fertőtlenítős lábtörlő) kötelező.  

Fenntartói ajánlásra a fentiek az újonnan érkező kiscsoportos gyermekekre 

vonatkoznak, a már óvodába járó gyermekek esetében továbbra is a „zsiliprendszert” 

tartjuk fenn a járványügyi helyzettől függően, határozatlan ideig. 

Szülős befogadás esetén: A csoportszobában a helyi adottságoknak megfelelően max.3-5 szülő 

tartózkodhat egyidejűleg. Úgy kell megszervezni, hogy minden olyan szülőnek, aki ezt igényli 

lehetősége legyen maximum 2 napon a csoportszobában tartózkodni, az aktuális 

lehetőségeknek megfelelően meghatározott időtartamban. Családlátogatást nem végzünk. 

Beteg gyermek: 

Az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek tartózkodhat, illetve 

szülő léphet be. A szülő köteles bejelenteni, ha gyermekénél korona vírus gyanú, vagy 

fertőzés van. 

Behozható tárgyak: 

Kizárólag a gyermekek személyes felszerelése (pl. ruházata, ágyneműje) és alvást segítő 

tárgya hozható az épületbe. Ezeket minden héten fertőtlenítő mosásra haza kell vinni. Otthoni 

játékok behozatalát ezen időszak alatt mellőzzék. 

Egészségügyi előírások: 

Az óvodai nevelés során kiemelt feladat a higiénés szabályok megismertetése, gyakoroltatása, 

alkalmazása, a dolgozói minta biztosítása. Érkezéskor kötelező alapos kézmosás a gyermekek 

számára, melyet a nap folyamán gyakran kell ismételni, biztosítva a gyakori, helyes, 

szappanos kézmosást. Kerülni kell a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, 

szem, száj érintését. Kézmosást követően papír-kéztörlő használata javasolt. 

 



Helyiségek használata: 

 Az intézményben csak az óvoda dolgozói, jogviszonyban álló gyermekek, szerződött 

partnerek tartózkodhatnak, illetve a szülők a gyermek behozatala és elvitele, értekezletek, 

fogadóórák időtartamára, a biztonságos távolságtartás mellett. 

Tájékoztatás rendje és formái, panaszkezelés: 

A kontaktusok számának csökkentése érdekében ügyelni kell személyes találkozás esetében a 

védőtávolság betartására, amennyiben a feltételek biztosítottak, on-line formában szervezzük 

a fogadóórákat, amennyiben ez nem lehetséges kizárólag előzetes bejelentkezés alapján 

történik, kérjük a pontos érkezést.  

 

A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos előírások 

Alapos indoknak minősül a vírusveszélyre történő szülői hivatkozás, melyet a szülőnek 

jelezni kell írásban, vagy elektronikus levelezés formájában, így a hiányzás igazoltnak 

tekintett.  

Az óvoda hagyományai 

A szervezésnél figyelembe kell venni, hogy csoportszobában csak a csoportlétszámnak 

megfelelő számú gyermek tartózkodhat, a közösségi belső terekben (tornaszoba stb.) meg kell 

teremteni a biztonságos távolságtartás feltételeit. Külső helyszíneken szervezett program 

esetében a tömegközlekedés nem vehető igénybe. 

 

 II. Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet esetén: 

 

A járványügyi készültség életbelépett szabályin túl az alábbiak: 

Az óvoda területén kizárólag a dolgozók és a jogviszonyban álló gyermekek tartózkodhatnak, 

más nem léphet be, így a gyermekeket a dolgozók veszik át reggel és adják át délután. (zsilip 

rendszer) 

Az ellátási igényt megelőző nap délig jelezni kell a szülőnek e-mailen vagy telefonon.  


