
A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 
 

 
1. Az eljárásrend célja: 

 
 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez 
 
A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája, a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején 
történő megkezdéséhez készült ágazati ajánlás és a 2021. február 8-tól hatályos, 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel egységes 
útmutató alapján szervezi az óvodáskorú gyermekek felügyeletét a 2021/2022. 
nevelési évben. 

 

2. Az eljárásrend hatásköre: 
A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 
 

3. Az eljárásrend betartásának felelőse:  
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról a Debreceni Egyetem Gyakorló 
Óvodájának intézményvezetője, Balogh Beáta köteles gondoskodni, a fenntartó 
feladata a megvalósítást ellenőrizni. 
 
 
3.1. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

3.1.1. Óvodánkban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek 
felügyelete látható el. A felügyeletben, illetve az intézmény 
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A 
megbetegedett gyermek bejelentése és ápolása a házirend szabályozása 
alapján történik. A gyermek mellé felnőtt felügyelet biztosítása szükséges. 
 

3.1.2. COVID-19 fertőzés gyanúja esetén nincs az intézményvezetőnek saját 
hatáskörben rendezhető, ezzel kapcsolatos intézkedési jogköre. (Nem 
rendelhet el karantént, nem tilthatja el a tanulót orvosi javaslat nélkül az 
óvodába járástól stb.) De a szükséges jelzéseket meg kell tennie a hatóság 
felé. 

3.1.3. A gyermekeket az ügyeleti időszakban történő fogadása, a Házirend 
szabályozás alapján történik.  (7:00-7:30 és 16:30-17:00) 

3.1.4. A gyermekek a megbetegedést követően kizárólag orvosi igazolás 
bemutatását követően térhetnek vissza az óvodai csoportjukba. (online 
küldhető) 

3.1.5. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a gyermek 
közvetlen környezetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van (06 
52 560-164). 

3.1.6. A szülők, hogy a gyermekek érkezése és távozása során a lehető 
legrövidebb időt tölthetik az óvodában. Minden esetben egy hozzátartozó 
kíséretében érkezzenek a gyerekek az intézménybe.  
Az induló kiscsoportokban a szülők a csoportosulást kerülve maradhatnak 
a csoportszobában, a vészhelyzeti előírást betartva. (maximum 4 fő.) A 



befogadási időszakban a gyerekeket és a szüleiket főként az udvaron 
fogadjuk. 

3.1.7. A mozgásfoglalkozást, mindennapi mozgást, az időjárás függvényében a 
szabadban végezzük (fedett terasz, udvar, sportpálya, ovi-foci pálya). Az 
ehhez szükséges öltözéket a szülők biztosítják (melegítő, tornacipő). Rossz 
idő esetén, a testnevelés foglalkozások, a kellő óvintézkedések megtartása 
mellett (szellőztetés, fertőtlenítés) tornateremben is végezhetők. 

3.1.8. A szülői csoportosulások elkerülése miatt az információ-átadás főként a 
csoportban megbeszélt platformon történik (zárt FB csoport, papír alapú 
elhelyezés az óvodában), melyet a szülők folyamatosan figyelnek. 

3.1.9. Korlátozzuk, illetve tiltani kell az illetéktelen személyek intézményi 
épületekbe való bejutását. (Szolgáltató képviselői, fenntartó képviselői) 
Számukra a kézfertőtlenítés és a maszk használata előírás. Az intézmények 
bejáratánál kifüggesztésre kerül, hogy idegen személyek csak engedéllyel 
léphetnek az intézménybe, rájuk is vonatkozik az intézményi előírások 
(maszk, kézfertőtlenítés) 
 

4. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 
4.1. Az intézmények bejáratánál (A Toldi utcai bejáratnál) vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a szülők és gyermekek 
figyelmét. A gyermekek kézfertőtlenítését az ott várakozó dajka vagy pedagógiai 
asszisztens segíti. 

4.2.  A gyermek és felnőtt mosdókban folyamatosan biztosítjuk a kézmosás, a 
kézfertőtlenítés eszközeit, a papírtörölközőt. 

4.3.  A személyi higiéné alapvető szabályairól a korosztályt figyelembe véve 
tájékoztatjuk a gyermekeket, kiírásokkal, rajzokkal segítjük a megfelelő sorrend 
betartását és szokássá válást. Az óvodapedagógusok és a dajkák ellenőrzik a 
kézmosás folyamatát. 

4.4.  A csoportszobák takarítása, fertőtlenítése a reggeli, az ebéd előtti és a 
délutáni időszakban történik, amikor a gyermekek nem tartózkodnak a 
helyiségben. Az öltözők és mosdók takarítása a gyermekek által nem használt 
időszakban, ehhez rugalmasan alkalmazkodva történik legalább 2 óránként. 

4.5.  A szellőztetés az előírásoknak megfelelően a bukóablakok folyamatos nyitva 
tartásával biztosított. A gyermekek távollétében (délelőtt az udvaron tartózkodás, 
az ebéd utáni szellőztetés és takarítás, illetve a délutáni takarítás ideje alatt 
történik. 

4.6.  A csoportszobai játékokat forgószínpad szerűen heti rendszerességgel 
fertőtlenítik a dajkák. A sportszereket a használattól függően, de legalább 
kéthetente fertőtlenítő mosással áttörlik. 
 

5. Ékeztetésre vonatkozó szabályok 
5.1.  Fokozottan figyelünk az étkezés alatt a higiénés szokások kialakítására, 

megtartására. Minden esetben textilterítő, illetve étkezési alátétek használatát 
preferáljuk. Ezek mosása, fertőtlenítése folyamatos. 

5.2.  Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos 
szappanos kézmosására, ennek ellenőrzésére. 



5.3.  Az ebéd kiszedése és a tálalása az előírt szabályoknak megfelelő öltözetben 
történik (fejkendő, kesztyű, kötény, maszk az ebédet kiszedő és osztó személyek 
részére) 

5.4.  Az udvaron használatos poharakat és kancsókat napi fertőtlenítéssel, 
mosogatógépben, magas fokon (70) átmossuk. 
 
 

6. Teendők beteg személy esetén 
Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők az „A” épület orvosi 
szobájában elkülönítjük a szülők, hozzátartozók  megjelenéséig. (házirendben 
szabályozottak alapján). A dolgozók esetében a tünetek megjelenését követően a 
munka átszervezésének biztosításával (a gyermekfelügyelet biztosítása, vagy a 
munkafolyamat átadása) a dolgozót felmentjük a munkavégzés alól. A szülők, 
dolgozók figyelmét felhívjuk arra, hogy értesítsék a gyermekorvost, házi orvost, 
akinek az utasításai alapján kell eljárni. 
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a 
gyermeknek/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei 
vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:  
• köhögés;  
• nehézlégzés, légszomj;  
• láz;  
• hidegrázás;  
• izomfájdalom;  
• torokfájás;  
• újonnan kialakult íz érzés- vagy szaglászavar.  
 
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, 
mint például:  
• émelygés,  
• hányás és/vagy  
• hasmenés  
 
Tudatosítani szükséges, hogy aki a fentebb jelzett tüneteket észleli, ne menjen 
közösségbe, hanem haladéktalanul értesítse a háziorvost/házi gyermekorvost, aki 
intézkedik az adekvát teendőkről. A háziorvos felkeresése telefonon történjen. 
Minden intézményi dolgozóra vonatkozik, hogy a beteg és a betegség gyanújával 
érintett személy neve és adatai szenzitív adatok, adatvédelem alá esnek. Az adatok 
kiadása büntetőjogi következményekkel járhat. 
 

7. Kommunikáció 
Az óvodai partnerek tájékoztatása papír alapon a csoportok faliújságjain, illetve a zárt 
csoportokban történnek. A dolgozók tájékoztatása elektronikus formában (e-mailen 
és papír alapon kifüggesztve) történik. 
A kormányzat és az Operatív Törzs intézkedéseit folyamatosan nyomon kell követni 
és szigorúan be kell tartani. Az SZMSZ-ben, Házirendben foglaltaktól eltérő működést 



a dokumentumok módosításával, vagy az éves Munkatervben célszerű rögzíteni és az 
intézményi közösséggel lefolytatni a legitimációs eljárást. 
 

 
Óvodai dolgozókra vonatkozó eljárásrend 

 
• Az óvoda dolgozói csak egészségesen jöhetnek az óvodába dolgozni. 

Kérdőívet/nyilatkozatot tölt ki. 
• Amennyiben a dolgozó fertőzés tüneteit észleli magán, jeleznie kell közvetlen 

vezetőjének valamint gondoskodni kell mielőbbi elkülönítéséről. 
• Amennyiben a dolgozó családjában/közeli környezetében új típusú koronavírusra utaló 

megbetegedés fordul elő haladéktalanul jelentési kötelezettsége van a vezető felé. 
• A dolgozóknak a munkáltató maszkot és gumikesztyűt biztosít, aminek használata nem 

kötelező, de javasolt pl: szülővel való találkozáskor, a dolgozó maga gondoskodik a 
szájmaszk fertőtlenítéséről, higiéniájáról. 

• A dolgozó részére a munkáltató biztosítja a kézfertőtlenítőt, amit az óvodába lépéskor 
a dolgozónak kötelező használni. 

• Az óvodában a dolgozóknak minden munkakörben munkavégzés előtt át kell öltözni, 
ennek célja a kintről érkező fertőző hatások minimalizálása, kizárása. Az intézményben 
használt ruha megfelelő tisztításáról a dolgozó maga gondoskodik. 

• Törekedni kell a napközbeni többszöri szellőztetésre, a légcserét minden helyiségben 
folyamatosan biztosítani kell! 

• Az intézmény/telephely sajátosságaihoz igazodva szabályozzuk a gyermekek óvodába 
érkezését a torlódás elkerülése érdekében.  

• Az óvodapedagógus előnyben részesíti időjárás függvényében a szabadban szervezhető 
tevékenységeket, törekszik minél több időt a szabadban tölteni a gyermekekkel. 

• A munkatársak a nap folyamán tevékenységhez kötődően, több alkalommal kezüket 
szappanos vízzel, szakszerűen kötelesek megmosni és fertőtlenítővel fertőtleníteni. 
Fokozottan figyelni kell a megfelelő kézfertőtlenítésre a gyermekek étkeztetése során! 

• Fel kell hívni minden intézményi dolgozó figyelmét, hogy a beteg és a betegség 
gyanújával érintett személy neve és adatai szenzitív adatok, adatvédelem alá esnek. Az 
adatok kiadása büntetőjogi következményekkel járhat. 

• A dolgozók részére a mosdóhelyiségekben fertőtlenítő kézmosó áll rendelkezésre. 
Kéztörlésre papírkéztörlőt kell használni törölköző helyett. 

• Az óvoda csoportszobáinak, mosdóhelyiséginek, reszortterületek napi takarítását a 
dajkai munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően fokozottan, az előírt fertőtlenítő 
szerekkel kell elvégezni. 

• A fokozott higiéniai feladatok kiegészülnek az alábbi feladatokkal: 
• reggel, napi többszöri alkalommal asztalok, székek fertőtlenítése 
• szülők érkezése után ajtók, kilincsek fertőtlenítése 
• játéktevékenység után használatra kerülő asztalok, székek, játékok napi 

fertőtlenítése 
•  játékok rendszeres szükségszerű tisztántartása, fertőtlenítése 
• gyermektörölközők heti cseréje – szülővel együttműködve 
• fogmosó eszközök heti 2-szeri fertőtlenítése 
• gyermekek ruházatának elkülönítése, napi cseréje- szülővel együttműködve 
• gyermekek távozása után gyermeköltöző szekrények fertőtlenítése 



• A gyermekek által használt edények fertőtlenítő tisztítása 
• Az udvari homokozók takarítása, homok felfrissítése 
• Udvari játszóeszközök rendszeres tisztántartása napi takarítása mielőtt a 

gyermekek használatba veszik 
• a beigazolódott fertőzéses személy távozása után a helyiség fertőtlenítése. 

 
Hajdúböszörmény, 2021. szeptember 3. 
 
                                                                                                                      Balogh Beáta  
                                                                                                                  intézményvezető                                            



 


