
 

 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 

JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJÉRE 
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érvényes: visszavonásig 
szülők tájékoztatása: 2020. szeptember 3. (körlevél) illetve szeptemberi szülői értekezletek 

 

A koronavírus fertőzés második hulláma ismét újabb kihívások elé állít minket. A megelőzés, 

a megfelelő óvintézkedések bevezetése jelen helyzetben elkerülhetetlen. Ezen szabályok 

betartásában kérem ismét támogató együttműködésüket. 

 

Mindannyiunk érdeke, hogy az óvodai, bölcsődei élet minél tovább folyhasson a megszokott, 

klasszikus mederben. Az alábbi szabályok betartása jelentősen csökkentheti intézményünkben 

a fertőzések kockázatát. Ezek a szabályok nem lesznek ismeretlenek, szokatlanok sem a 

felnőttek, sem a gyermekek számára, hétköznapjainkat ugyanis mára már át- és átszövik ezek 

a magatartási protokollok, formák. 

1, betegség / tünetek 

Csak az egészséges gyermeket engedjék közösségbe! Betegség után csak teljesen gyógyult 

gyermeket hozzanak intézményünkbe. A gyógyultnak nyilvánítást illetően a szülő felelőssége 

óriásira növekedett a gyermekorvosi ellátásban adódó jelenlegi nehézségek miatt (online vagy 

telefonos orvosi konzultáció, gyógyultnak nyilvánítás, orvosi igazolás kiadása szülői 

diagnózis alapján).  

Ha gyermeke vagy annak közeli hozzátartozója koronavírus fertőzésen esik át, jelezzék ezt az 

intézményvezető felé és kérjük 14 napig a gyermek közösségtől való távol tartását. 

A gyermekek állapotát folyamatosan kontrolláljuk. Probléma esetén az érintett gyermeket 

azonnal elkülönítjük, fertőtlenítést végzünk és kérjük a szülőtől a gyermek 2 hétig való otthon 

tartását. 

 

 2, külföldi utak 

Szeptember 1-től a járványügyi helyzetre való tekintettel életbe lépett az a rendelet, miszerint 

azok a magyar állampolgárok, akik külföldről térnek haza, a visszatérés dátumától számított 

2 hétig kötelesek házi karanténban tartózkodni, kötelesek magukat a közösségtől távol tartani 

- tünetmentesség esetén is. Kérjük ennek a rendeletnek betartását mind a gyermekek, mind 

azok közeli hozzátartozóinak külföldről való visszatérésekor. 

3, kézfertőtlenítés 

A bejáratnál elhelyeztünk egy kézfertőtlenítő készüléket, amelyet kérünk, hogy belépéskor 

mind a gyermekek, mind a felnőttek használjanak.  

A kézfertőtlenítő helyes használata: egyik kezünkkel / ujjunkkal a kart lefelé húzva másik 

kezünket az adagoló alá tartva kapjuk meg a készülékből a megfelelő mennyiségű 

kézfertőtlenítőt, melyet a kézfejükön alaposan eldörzsölünk. 

A készülék használatakor kisebb gyerekeknél kérjük a szülők segítségét: a szülő adagolja 

saját tenyerébe a kézfertőtlenítőt és dörzsöli el a gyermek kézfején a folyadékot. A folyadék 

nagyon gyorsan, pár másodperc alatt megszárad és szagtalanná válik. 



 

 

4, felnőtt kíséret és maszk használat 

Minden gyermeket max. 1 egészséges felnőtt kísérhet be a Mackó-Kuckóba. Felnőtt kísérők 

számára a maszk használata kötelező! A felnőtt kísérő a gyermeket az öltözőszekrényénél 

átöltöztetheti, viszont kérjük, hogy a felnőtt kísérő a lehető legkevesebb időt tartózkodjon 

intézményünkben. A rövidebb, kevésbé elnyújtott elválási folyamat tapasztalataink szerint 

a gyermekek érdeke is. Szülő, felnőtt kísérő csoportszobába nem léphet be. 

Testvéreket lehetőség szerint ne hozzanak magukkal a szülők intézményünkbe. Ha mégis 

elkerülhetetlen, hogy a testvér a szülővel érkezzen a Mackó-Kuckóba, 6 éves kor felett kérjük 

a gyerekektől a kézfertőtlenítő illetve a maszk használatát. 

5, játékok / alvós 

Otthoni játékot nem hozhatnak be az intézménybe a gyerekek, „alvós” viszont beadható -

mennyiségében a reális keretek között maradva. 

6, higiénia / fertőtlenítés 

A nevelési év kezdését nyáron teljes fertőtlenítés (bútoroké, játékoké, textíliáké stb.), alapos 

takarítás előzte meg. A fertőtlenítést folyamatosan végezzük. 

A gyermekeknél, felnőtteknél egyaránt továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés 

szabályok betartására. Nagy segítséget jelentene számunkra, ha otthon továbbra is 

gyakorolnák a gyermekekkel a helyes kézmosást. 

7, szabad levegőn való tartózkodás 

Amíg az időjárás és a csoport tevékenységek megengedik, igyekszünk minél kevesebbet zárt 

térben és minél több időt az udvaron tartózkodni. A tornafoglalkozásokat is ennek 

megfelelően igyekszünk elsősorban az udvaron megtartani.  

8, közös programok, rendezvények 

Közös rendezvényeink között találnak olyan programokat is, melyeknél számítanánk 

a családtagok részvételére, aktív közreműködésére. A nevelési év első ilyen "családos" 

rendezvénye a szüreti mulatság. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy mindaddig, amíg a jelen 

vírushelyzetben pozitív irányú változás nem történik, a fertőzések száma továbbra is 

növekszik, a családosnak meghirdetett rendezvényeket zárt körben, csak a mackó-kuckós 

gyerekekkel illetve a kollégáimmal együtt, a délelőtt folyamán tartjuk meg. 

9, szülői értekezlet nagyobbaknak 

A szeptember 7-8-9-ére meghirdetett szülői értekezleteket megtartjuk. A szülői értekezleten 

kérjük, hogy minden családból max. 1 fő képviseltesse magát. Az intézménybe való 

belépéskor a fent leírt szabályok az érvényesek illetve lábzsák viselése kötelező, melyet 

kérjenek kollégáinktól. A szülői értekezletekre csoportonként max. 10-11 szülőt várunk, így 

a székek elrendezésével, kellő távolság betartásával, szellőztetéssel, fertőtlenítéssel 

igyekszünk csökkenteni a fertőzések kockázatát. A szülői értekezleten a maszk használata 

ajánlott, de nem kötelező.  

10, beszoktatás 

Az intézménybe való belépéskor a fent leírt szabályok az érvényesek illetve lábzsák viselése 

kötelező, melyet kérjenek kollégáinktól. Kérjük, hogy beszoktatásban gyermekenként csak 

1 szülő segédkezzen. A felnőttek számára a maszk viselése a közösségi zárt tereken (ebédlő, 

folyósó, mosdó stb.) kötelező, a csoport szobában pedig ajánlott. 



 

 

 

11, érdeklődők, látogatók 

Az intézménybe való belépéskor a fent leírt szabályok az érvényesek illetve lábzsák viselése 

kötelező, melyet kollégáink biztosítanak. Érdeklődők esetében családonként 1 gyermeket és 

1 felnőtt kísérőt tudunk fogadni. A felnőttek számára a maszk viselése a közösségi zárt 

tereken (ebédlő, folyósó, mosdó stb.) kötelező. Csoportszobába külső látogató nem léphet be. 

12, úszás 

Szeptember 21-e hetétől tervezzük, hogy a kis-, középső- és nagy csoportosaink elkezdik 

a játékos úszástanulást. Az úszásnál valójában nem a fertőtlenített víz jelentheti 

a fertőzésveszélyt, hanem az utazás során használt busz, illetve az uszodában az olyan, más 

csoportokkal közösen használt terek mint az öltöző, mosdó, padok stb. A Darnyi Tamás 

Úszóiskolával zajlik az egyeztetés azzal kapcsolatban, hogyan tudják a felsorolt helyszíneken 

is a gyermekek biztonságát garantálni. Ha az úszóiskola által nyújtott feltételek jelen 

vírushelyzetben nem lesznek kielégítők, az úszásoktatás megkezdését bizonytalan időre 

elhalasztjuk. A kockázati tényezők mérlegelésében kérem bizalmukat, az úszás esetleges 

elhalasztásakor pedig megértésüket.  

 

13, korcsolya 

November közepétől tervezzük, hogy a középső- és nagy csoportosaink elkezdik a játékos 

korcsolyatanulást. Az aktuális vírushelyzetet figyelembe véve a budakalászi jégpályával 

október folyamán egyeztetünk majd azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják a gyermekek 

biztonságát garantálni, a fertőzések kockázatát minimalizálni. Ha a jégpálya által nyújtott 

feltételek nem lesznek kielégítőek, a korcsolyatanulás kezdését az úszáshoz hasonlóan 

bizonytalan időre elhalasztjuk.   

 

Ha fenti szabályokat valamennyien betarjuk, hozzájárulunk szűkebb illetve tágabb 

értelemben vett közösségünk biztonságához. 

 

Amint a járványügyi helyzet megengedi enyhíteni fogunk a fenti intézkedéseken. 

 

Köszönöm az együttműködésüket! 

 

Pomáz, 2020. szeptember 1. 

 

 

                                                                                 Patócs Béláné 

       intézménvezető, fenntartó képviselője 


