Járványügyi protokoll a 2020/2021-es tanévre
Aranyhíd EGYMI Micimackó Óvodája

1. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, a COVID-19 tüneteit nem mutató
gyermek és dolgozó látogathatja. Amennyiben gyermekén tüneteket észlel (láz, száraz
köhögés, íz-és szagérzékelés elvesztése), azonnal forduljanak orvoshoz.
2. Amennyiben fertőzés gyanú vagy igazolt fertőzés van a gyermeknél, a szülő köteles az
intézményt értesíteni az alábbi e-mail címen: takacs.nora@aranyhid.szombathely.hu
vagy a 30/3587143-as; 30/7553330-as telefonszámon.
3. A kisgyermekeknél betegség észlelésekor sor kerül az elkülönítésre, indokolt esetben a
gyermek hazaküldhető.
4. Az intézmény területén ügyelni kell arra, hogy csökkentjen a nem egy csoportba járó
gyerekek közötti kontaktust, ennek érdekében a reggeli érkezés idejére az 5. pontban
foglaltak az irányadóak.
5. A szülők gyermekeiket csak az óvoda bejáratáig kísérhetik, kivételt képeznek ez alól a
beszoktatásban lévők. Őket az első héten (szeptember 1-4) a szülő bekísérheti az
öltözőbe, de egy gyermeket csak egy szülő kísérhet, és az óvoda területén viselnie kell
a maszkot.
6. Az intézmény közösségi területein több helyen lehetőség van kézfertőtlenítésre.
Felhívjuk óvodásaink figyelmét a rendszeres és helyes kézmosás fontosságára.
7. Az intézményben folyamatos az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás, amely
vonatkozik a közösségi terekre, csoportszobákra, mosdókra, rendszeresen használt
eszközökre, és udvari játékokra, sporteszközökre, bútorokra.
8. A rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő
szereket a fenntartó biztosítja.
9. A csoportok a nap során ugyanazt a termet használják.
10. Folyamatos szellőztetéssel és - amennyiben az időjárás lehetővé teszi – a
mozgásfejlesztés szabad térben történő végzésével, igyekezni kell a fertőzésveszélyt
csökkenteni.
11. A maszk viselése jelenleg nem kötelező. Amennyiben azonban az óvodában a
felsőlégúti tünetekkel járó megbetegedések száma emelkedik, a dolgozók számára
kötelezővé válik a maszk viselése.

12. Az ebédeltetést úgy kell megszervezni, hogy betartható legyen a 1.5 méteres
védőtávolság.
13. Zárt téri program helyett szabadtéri programok szervezését kell előnyben részesíteni a
járványügyi szabályokat betartva.
14. A szeptemberi szülői értekezleteket hagyományos módon tartjuk, de a maszk viselése
kötelező. A további kapcsolattartás és szülői értekezlet a járványügyi helyzet
alakulásától függően hagyományos vagy online módon kerül megtartásra.
15. Az aktuális információkról a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk emailben és óvodánk
facebook oldalán keresztül.
16. Hiányzások kezelése az EMMI intézkedési terve alapján történik. A különleges eseteket
egyénileg kell elbírálni.
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