
COVID-19 SZABÁLYOK AZ ÓVODA TERÜLETÉN 

Kedves Szülők! 

 Intézményünkbe csak egészséges gyermeket hozzanak! A rendeletnek 

megfelelően a gyermeket első alkalommal orvosi igazolás és szülői 

nyilatkozat nélkül fogadjuk.  

 Az óvodába érkező minden kisgyermek testhőmérsékletét megmérjük, a 

csoportszobába való belépés előtt a gyermek saját öltözőjében. Ha a 

hőmérséklet eléri a 37,8 fokot, akkor a kisgyermeket nem lehet a 

közösségbe engedni.  

 A kisgyermek az átöltözést követően fertőtlenítő szappannal kezet kell, 

hogy mosson, mielőtt belép a csoportszobába 

 A betegség gyanújának felmerülésekor a szülőt és az intézményi orvost 

értesítjük, és ez után, vagy bármilyen megbetegedés után csak 

egészséges gyermeket és csak orvosi igazolással fogadunk vissza a 

közösségbe. 

Szülőkre, kísérőkre vonatkozó szabályok: 

 A maszk viselése kötelező az egész óvoda területén, még az udvaron is. 

Maszk nélkül nem áll módunkban senkit 

beengedni! 

 Belépve az öltözőbe, a felnőtteknek 

kötelező a kézfertőtlenítő használata. 

 Csak egy hozzátartozó a testhőmérséklet 

mérési pontjáig, az öltözőbe bejöhet, de 

csak addig, amíg átöltözteti vagy 

vetkőzteti a kisgyermeket. 

 .Egyszerre csak 1 szülő (kísérő) 

tartózkodhat az öltözőbe. Több egy 

időben érkező gyermeket kísérő szülő 

esetén a többieknek kint kell várakozni, 

az 1,5 m távolság megtartása mellett. 

Ezért kérünk mindenkit, hogy a lehető 

legrövidebb időt töltse az öltözőbe, hogy 



az esetleges várakozási időt csökkentsük. Ez a szabály a hazamenetelre is 

vonatkozik. 

Óvodánk továbbra is ügyel a kiemelt higiéniai előírások betartására, a személyi 

higiénére fokozottan figyelünk. 

 A vizes egységekben a kézmosás és kézfertőtlenítés lehetőségét 
biztosítjuk, a gyermekek ezek használatát felnőtt ellenőrzésével végzik. 

 A gyermekek gondozását még nagyobb odafigyeléssel és törődéssel 
végezzük. 

 Gyakran szellőztetjük a csoportszobákat. 

 Takarításhoz fertőtlenítő hatással rendelkező készítményeket 
használunk. 

 A gyermekek által használt játékokat, eszközöket naponta fertőtlenítjük. 

 Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtlenítjük azokat a 
felületeket, melyeket kézzel gyakran érintünk (ilyenek pl. az ajtókilincsek, 
villanykapcsolók stb.). 

 Különös gonddal tisztítjuk az étkezés során használt eszközöket és a 
mellékhelyiségeket. 

Óvodai térítési díjak fizetése:  

A szülők havonta e-mailben megkapják az étkezésért fizetendő térítési 

összeget és számlaszámot, ahova utalni kell az esedékes díjat. 

 


