Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda –
Dorfkindergarten Wetschesch
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERVE
(változásokkal egységes szerkezetben)
mely visszavonásig érvényes.
Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós betegsége (pl.: szív- érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj- és vese betegségek, immunrendszer
betegsége) miatt orvosi igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását
igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek
hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm.rendelet SARSCoV-2 koronavírus-világjárvány kapcsán - figyelembe véve, hogy a gyermek
otthoni fejlődése hosszabb hiányzás esetén megfelelő módon biztosított
(családi háttér, online kapcsolattartás) – a szülő kérésére az óvodapedagógus
az óvodavezetővel egyeztetve hozza meg a döntést a gyermek
távolmaradásának az engedélyeztetéséről.
A fenti esetben a szülő írásban nyújt be kérelmet az óvodavezető felé a
gyermek határozott idejű távolmaradásával kapcsolatban, melyet az
óvodavezető indokolt esetben engedélyez, és leigazol az aláírásával és az
óvoda pecsétjével ellátva.
Ebben az esetben a gyermek hiányzása igazolt az óvodavezető engedélyével,
illetve a mulasztási naplóban vezetői igazolással történik majd a gyermek
hiányzásának rögzítése.
A fennálló vírushelyzetre való tekintettel óvodánk területén óvintézkedéseket
vezettünk be, melyeket legyenek szívesek figyelembe venni és betartani!
 2021. március 16-tól visszavonásig a szülők csak az óvodánk bejárati
ajtajáig jöhetnek, ahol testhőmérséklet mérést követően átadják
gyermekeiket az ajtóban tartózkodó
óvodai dolgozónak.
Hazabocsájtáskor a szülők csengetéssel jelzik a megérkezésüket majd
szintén a bejárati ajtónál várakoznak, amíg az óvoda dolgozói
felöltöztetik és átadják a gyermekeket.
 A gyermek csak abban az esetben tartózkodhat az intézmény területén,
ha a testhőmérséklete nem haladja meg a tisztifőorvos által
meghatározott mértéket. (37,8 °C)
 Intézményünk területén a szülőknek a maszk helyes használata és a
megfelelő távolság megtartása kötelező!
 Az óvoda épületébe belépésekor az ajtónál elhelyezett kézfertőtlenítő
gél használata MINDENKI számára kötelező!

 Óvodában csak egészséges gyermekek tartózkodhatnak! Amennyiben a
nap folyamán betegséget észlelünk a gyermeken, elkülönítjük, értesítjük
a szülőt, akinek haladéktalanul jönnie kell érte!
 Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos,
a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az
intézménybe. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által
kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges
bemutatni.
 A gyermek átadásakor törekedjenek arra, hogy minél kevesebb időt
töltsenek az intézményünk előudvarán.
 A fertőzésveszély elkerülése érdekében eltérünk az óvodai
napirendünktől, így az ebéd utáni fogmosást határozatlan ideig
kihagyjuk. Kérjük, otthoni körülmények között e fontos tevékenységet
pótoltassák gyermekeikkel!
 A gyermekek kézmosás után, higiéniai okból kifolyólag textiltörölköző
helyett papírtörlőt használnak.
 A gyermekek csak egy alvótársat hozhatnak magukkal, amit reggel a
zsákjukban elhelyeznek, és alvás után visszatesznek oda. Kérjük, hogy a
gyermekek ne hozzanak be az óvodába otthoni játékokat, illetve a cumit
csak is zárt dobozba tárolják, melyet a gyermek használat után
visszahelyez oda.
 Az ágyneműt, a pizsamát hetente hazaadjuk, amit minden héten frissen
mosva, vasalva kérünk visszahozni.
 Ünneplések alkalmával csakis igazolással ellátott cukrászdai vagy bolti
csomagolt sütemény hozható be.
 Óvodánkban határozatlan ideig a külsős foglalkozások megtartását (foci,
zumba, zeneovi, hittan, nemzetiségi tánc) szüneteltetjük.
 Dadus nénik reggelente és délután mindenre kiterjedő fertőtlenítő
takarítást végeznek, ezért kérjük a szülőket, hogy tartsák be óvodánk
nyitva tartási idejét (7:00-17:00)!
 Intézményünkben kerüljük a gyermekcsoportok keveredését, így a
gyermekek reggel 7 órától 17 óráig a saját csoportjukban, illetve a
délutáni takarítás miatt délután 16:30 órától 2 csoport az előterekben
tartózkodik.
 Intézményünkben a szülő - óvodapedagógus személyes kapcsolatok
elmaradnak, így telefonos/írásos formában biztosítjuk a szükséges
információk eljuttatását.

Köszönjük a megértésüket és az együttműködésüket!
Vargyasné Bakonyi Ildikó
Óvodavezető
Vecsés, 2021. március 16.

