
Eljárásrend 

A 2021/2022 nevelési évre vonatkozóan,  

2022. március 8-tól visszavonásig 

Az óvoda nyitvatartási rendje: Házirend szerint 

Tájékoztatás: e-mail, telefon, egyeztetett időpontban személyesen 

Különös feltételek, az EMMI a 33/2022 (III. 04.) közzétett határozatban visszavonta a korábbi 

27/2021 (I. 29.) Korm. Rend. a járványügyi intézkedések egy részét, a korábbi 29/2021 (XI. 

19.) EMMI rendeletet és a 32/2021 (XII. 20.) EMMI határozat bizonyos pontjait. Az enyhítő 

intézkedések időszakában az intézmények-egészségügyi ellátása a védőnői hálózaton keresztül, 

az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi 

helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, amely feltételezi a szülő, külsős látogató, a 

pedagógus, a védőnő, a gyermekorvos és a gyermek folyamatos együttműködését.  

• Gyermekek fogadása:  

o a gyermekek lehetőleg egy felnőtt kísérővel érkezhetnek, a kihelyezett 

kézfertőtlenítők használatát követően,  

o a felnőtteknek a szájmaszk használata kontaktáláskor ajánlott, a dolgozóknak a 

szülőkkel való kontaktáláskor ajánlott. 

o Kísérők csak a folyosón tartózkodhatnak, ahol a gyermeküket az átöltöztetést 

követően a csoportos dajkák vagy óvodapedagógusok fogadják, az öltöző 

ajtóban.  

o Kérjük, hogy a gyermek öltözőkbe továbbra se lépjenek be, csak indokolt 

esetben, lábzsák használatával, minimális időre. 

• Csoportba lépés előtt a gyermekek továbbra is kezet mosnak, naponta többször kezet 

fertőtlenítenek.  

• Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt 

látogathatja!  

• Megszaporodtak a felső légúti megbetegedések. Mindannyiunk érdekében különös 

tekintettel kérjük, hogy a közösségi elvet figyelembe véve orrfolyós, köhögő, 

hőemelkedéses, hasmenős gyermeket ne hozzanak az Intézménybe!  

• Továbbiakban az igazolások rendje a Házirend szerint történik.  

• Amennyiben COVID vagy arra utaló, egyéb betegséget, tüneteket észlelnek, az NNK 

aktuális eljárásrendje szerint gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

• A szülő továbbra is köteles az óvodát értesíteni, amennyiben a gyermekénél koronavírus 

gyanú vagy igazolt fertőzés fennáll.  

• Az intézményen belül és az intézmény külső területén, kérem kerüljék a csoportosulást.  

• Időjárástól függően előnyben részesítjük az udvaron, szabad levegőn töltött időt. 

• Kollégáink naponta többször, az előírásoknak megfelelően fertőtlenítik a környezetet. 

• A törölközőket hetente cseréljük. 

• Kérjük, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak minden esetben az aktuális információkat 

illetően. (NNK, OH, Fenntartó) 

• Újonnan érkező gyermekek beszoktatása a járványügy idejében korlátozott, különös 

feltételek mellett valósulhat meg. 

• Ünnepek, közös programok szervezése, külsős program szervezése megengedett. 

• Délutáni fakultatív programok az eddigi órarend szerint működnek.  

• Szülői értekezlet, fogadó óra a járványügyi előírásokhoz igazodva tartható.  

• Kiemelt figyelmet fordítanunk a kommunikációra, melynek megfelelő működtetése 

közös érdekünk. Az intézmény részéről az információ áramlás elsődleges közege az 



SZK vezetők és tagok e-mail rendszerén keresztül szerveződik- Kérem, hogy figyeljék 

és továbbítsák az intézményi információkat. Köszönöm szépen! 

 

Különös gondot fordítunk a betegség megelőzésére 

• folyamatosan szellőztetünk, 

• a szellőztető rendszer egész nap üzemel, 

• gondoskodunk a fertőtlenítők kihelyezéséről, folyamatos pótlásáról, kérjük vegyék 

igénybe ennek rendszeres használatát, 

• fürdők, wc-ék, mosdók, konyha fertőtlenítése, folyamatosan történik, 

• ágyneműket kéthetente adjuk haza a szülőknek,  

• közös helységek tisztítása, csoportszobák fertőtlenítése továbbra is folyamatos. 

 

Eljárásrend változás 2022. 03. 08-tól visszavonásig. 

 

2022. január 17. napjától az addigi 10 napos karantén kötelezettség a következők alapján 

változott: 
 

A beteg/fertőzött személy 

- a tünetek kezdete után 7 nappal gyógyultnak nyilvánítható, közösségbe engedhető, ha már 

három napja láztalan, tünetei megszűntek, 

- ha az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, a tünetek kezdetétől 

számított 5. napon elvégzett AG-gyorsteszt negatív eredménye után feloldható a karantén. 

Továbbiakban a kezelőorvos dönt. 

 

Oltottak esetében nem kerül sor járványügyi megfigyelésre. 

Kontakt oltatlan felnőttek 

- az utolsó találkozástól számított 7 napra karanténba kerülnek, de 

- a járványügyi megfigyelés kezdetétől számított 5. napon elvégzett AG-gyorsteszt negatív 

eredménye után ez is feloldható. 

 

Kontakt oltatlan gyermekek 

- számára a járványügyi megfigyelés időtartama az igazolt fertőzöttel való utolsó 

találkozástól számított 5 nap. Visszatérés tünetmentesen 6. napon lehetséges. 

 

Mindannyiunk közös érdeke továbbra is az intézményi szabályok betartása, a családok 

és a közösség egészségének megóvása. 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 

Köszönöm szépen együttműködésüket! 

 

 

 

 

Az Ágoston Művészeti Óvoda dolgozói  

                        nevében  

              Nagy Veronika 

                 Intézményvezető 

Budapest, 2022. március 8. 


