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AZ INTÉZMÉNY PANDÉMIÁS TERVÉRŐL 

 
 
 
A rendkívüli járvány helyzetre tekintettel az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátásának biztonságos 
megszervezése, ellátása érdekében pandémiás terv intézkedéseiről a következő utasítást adom ki:  
 
 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.1. A Pandémiás Terv hatálya 

Az utasítás hatálya kiterjed a Szentmihályi Játszókert Óvodánál (a továbbiakban: Intézmény) 
foglalkoztatott  

• közalkalmazotti jogviszonyban kinevezett valamennyi dolgozójára,  

• az egyéb munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonnyal foglalkoztatottakra, 

• az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekekre, azok törvényes képviselőire,  

• illetve azokra, akik bármilyen egyéb célból az óvoda telephelyein tartózkodnak. 
 

Az utasítás hatálya nem terjed ki a Szentmihályi Játszókert ÓvodaI munkavállalóinak hozzátartozóira és 
a stratégiai beszállítók pandémiás megbetegedések elleni felkészültségének vizsgálatára. 
 

1.2. A Pandémiás Terv célja 

• Az időben meghozott, megfelelő intézkedéseikkel jelentősen hozzájárulunk a vírus munkahelyi 
terjedésének, ezáltal pedig a pandémia következményeinek csökkentéséhez.  

• A pandémiás terv célja az időszerű járványügyi (pandémiás) veszélyhelyzetben az ellátás 
biztosításához a felkészülés feladatainak, intézkedéseinek kialakítása, illetve a pandémiás időszaki 
működés szabályainak meghatározása.   

Célja továbbá, hogy előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre a pandémia megelőzésére, 
a pandémia következményeinek csökkentésére, továbbá felhasználható legyen különböző vírusok és 
más kórokozók okozta pandémiás megbetegedések esetén is, az adott pandémiára jellemző 
intézkedésekkel kiegészítve. 

 
 

1.3. Vonatkozó határozatok, utasítások 
 

a) NAIH/2020/2586 számú határozata: „Tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésről. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jatszokert.ovoda@gamesz16.hu


                                          

 

                 SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA 

                1161 Budapest, Baross utca 141.   

OM azonosító: 034607               /Fax: 405 40 18                 E-mail: jatszokert.ovoda@gamesz16.hu                               

  Bercsényi telephely         Varázskorona 1. telephely                   Varázskorona 2. telephely 

1161 Bp. Bercsényi u.36.    1161 Bp. Szent Korona u.53-57.        1161 Bp. Szent Korona u.98-100.  

     Tel/fax: 405-57-50                     Tel/fax: 405-58-48                               Tel: 406-48-04 

 

 
2. A PANDÉMIÁS TERVRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 
2.1. A pandémia hatása az Intézmény működésére 
2.2.  

• Az óvodai ellátás zavartalan biztosítása érdekében az intézményben dolgozók kiemelt feladata a 
biztonságos környezet megteremtése és a fokozott higiénai követelmények betartása.  

• Fel kell készülni a pandémiát megelőzően, illetve a pandémia időszakában és azt követően a 
megfelelő szintű külső és belső tájékoztatásra, és a pandémia megelőzésével, a következmények 
csökkentésével kapcsolatos feladatok oktatására, (az egészség megőrzéséhez egészségügyi 
maszkok, antivirális szerekkel kapcsolatos intézkedések) is. 

• Kiemelt feladat a járvány terjedésének megelőzéséhez, a veszélyeztetettség csökkentéséhez, az 
egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezet feltételeinek megteremtése, melyhez 
szükség szerint egészségügyi maszkokat, és antivirális szereket biztosítunk. 

• A pandémia időszakában kialakult helyzetről és a tett intézkedésekről a felettes szervet/hatóságot 
folyamatosan tájékoztatni kell, a normál működéstől, érvényes szabályozásoktól való eltéréseket 
sürgősséggel kell egyeztetni. 

 

2.3. Betegség miatti hiányzás és távolmaradás 

• A munkavállalók figyelmét fel kell hívni arra, hogy azonnal kötelesek bejelenteni, ha nem tudnak 
munkába állni lehetőség szerint a távollét indokának megjelölésével. 

• Azon munkavállalók, akik betegek lesznek vagy a betegség tüneteit vélik magukon felfedezni, 
azonnal kötelesek azt a munkahelyi vezetőjük felé jelezni a munkát befejezni és a háziorvosuknál 
jelentkezni. A megbetegedett munkavállalók teljes gyógyulásig nem állhatnak munkába. 

• A folytonos munkavégzéshez biztosítani kell helyettesítési tervet.  

2.4. Emberek közötti fertőzés megelőzésére vonatkozó szabályok 

 
Az alkalmazottaknak és a szülőknek be kell tartani az alapvető higiéniai követelményeket: 

• A kézhigiénét, munkakezdéskor és minden gyermekekkel való tevékenység megkezdésekor, 
WC- használat előtt és után, étkezés előtt, tüsszentés, köhögés, orrfújás után, a fül, orr, száj, 
vagy haj érintése után, postás, ételszállító által átadott papír, egyéb tárgyak (toll), állatok érintését 
követően, és minden olyan esetben, amikor szennyeződik a kezünk (pl: hulladék eltávolítása). 

• Mossunk kezet, ahogyan eddig is, csak most gyakrabban, alaposabban, pontosabban, és 
kontrolálni kell (sorrend, idő betartása). A helyes kézmosás szabályainak betartása nagyon 
fontos.  

• Higiénés kézfertőtlenítésre (alkoholos bedörzsölés), illetve fertőtlenítő kézmosásra (fertőtlenítő 
szappanos kézmosás) fali-, mobil adagolóból kijuttatott, ún. széles hatásspektrumú (baktericid, 
fungicid, virucid hatással rendelkező), hazánkban engedélyezett fertőtlenítőszert vagy 
fertőtlenítő hatású folyékony szappant kell alkalmazni. 
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• Időtartam: Mind a kézmosást, mind az alkoholos kézbe dörzsölést a megfelelő technikával és 
behatási időn át kell elvégezni. - Kézmosás ajánlott időtartama: kb. 40-60 másodperc - Kézbe 
dörzsölés ajánlott időtartama: 20-30 másodperc. 

• Javasolt szerek: Előnyben kell részesíteni az alkohol alapú kézfertőtlenítő szereket (ún. alkoholos 
kézbe dörzsölő készítményeket). 

• Tüsszentés, köhögés: tüsszentés, köhögés esetén papír zsebkendő használata szükséges, amit 
azonnal szemetes kosárba kell dobni - majd alapos kézmosás szükséges; ha nincs kéznél 
zsebkendő, akkor nem a tenyerünkbe tüsszentünk / köhögünk, hanem a könyökhajlatba.  

• Használati tárgyak: az íróasztal és a használati tárgyak (telefon, számítógép-notebook, 
klaviatúra, villanykapcsolók, fénymásolók, íróeszközök, szekrények, stb.) napi többszöri 
fertőtlenítése szükséges fertőtlenítő szerrel.  

• Kapcsolattartás a dolgozókkal / szülőkkel: a személyes kapcsolattartás minimalizálása 
érdekében kerülni kell a készpénzes ki- és befizetéseket, elszámolásokat. 

• a környezet fertőtlenítését.  

• Az egyéni védőeszközök használatát ismeretlen betegség esetén és a biztonságos 
távolságtartást. 

• Ahol lehetséges ott el kell rendelni, hogy egy légtérben csak a minimálisan szükséges létszámú 
munkavállaló illetve szülő tartózkodjon.  

 
 

2.5. Az ellátást igénybevételével kapcsolatos elővigyázatossági szabályok 
 

• Az intézmény azokat a gyerekeket fogadhatja, akik nem betegek, nincs lázuk, hőemelkedésük, 
influenzaszerű tüneteik. 

• A gyermek csak úgy jöhet az intézménybe, ha a szülői nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem 
szenved, fertőző betegségben, tünetet nem produkál. 

• A szülők részére a fertőtlenítővel való kézmosási lehetőséget és papírkéztörlőt biztosítani 
kell! 

• Az épületbe belépő szülő (1 fő/gyerek) köteles az arcát eltakarni vagy szájmaszkot viselni. 
 
 

Higiéniai teendők a COVID – 19 fertőzés gyanúja esetén: 
 
 A védekezési módok közül legfontosabb a higiéniai tennivalók ismerete és szigorú alkalmazása az alábbiak 
figyelembevételével: 

• Ha a gyerekeken bármi koronavírusfertőzésre gyanús tünetet észlelnek, tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. (Így pl.: elkülönítés, szülő értesítése, szükség esetén lázcsillapítás, stb.). 

• Lényeges, hogy mindenki gondolja át helyileg, a saját ellátásában hogyan tudja megvalósítani 
leghatékonyabban, leggördülékenyebben az előírásokat. 

• A vezető folyamatosan tájékoztassa a munkatársakat, ők pedig osszák meg egymás között a 
szükséges teendőket. 
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• A szülőket az őket érintő változásokról, teendőkről folyamatosan tájékoztassák, és követeljék meg 
szigorúan az előírások betartását. 

 
 
Mit csináljunk másképpen? Hogyan fogadjuk a gyermekeket? Hogyan lássuk el őket? 
 

• Otthonról étel, ital, játék behozatala a bölcsődébe szigorúan tilos. 

• A szülőnek az intézménybe belépéskor szájmaszk használata kötelező. 

• Az utcai, illetve a benti cipő használatának elkülönülésére fokozottan kell figyelemmel lenni. 

• A textiliát, így a törölközőt két naponta cserélni, ágyneműt két hetente, az abroszokat szükség szerint 
cserélni, mosni szükséges. 

• A legcélszerűbb a fogmosást otthon megoldani reggel, este. 

• A gondozási műveleteknél a fokozottabb higiénés szabályok betartása szükséges. 

• A nélkülözhető és nehezen fertőtleníthető textíliákat és játékokat, plüss állatokat célszerű kivonni a 
csoportból. 

• Játék közben is ügyeljünk a szájba vett játékok kivonására, fertőtlenítésére.  

• Ahol megoldható ebéd után a gyermekek szabad levegőn történő altatását biztosítsák. Ahol nem, ott 
az ágyak megfelelő (1,5 – 2 méter) távolságban történő elhelyezése fontos. 

• Úgy alakítsák ki a napirendet, hogy sok időt tartózkodjanak a szabadban délelőtt, és délután is a 
gyermekek. 

• Ha a gyerekeken bármi koronavírusfertőzésre gyanús tünetet észlelnek, tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. (Így pl.: elkülönítés, szülő értesítése, szükség esetén lázcsillapítás, stb.). 

• Lényeges, hogy mindenki gondolja át helyileg, a saját ellátásában hogyan tudja megvalósítani 
leghatékonyabban, leggördülékenyebben az előírásokat. 

•  A vezető folyamatosan tájékoztassa a munkatársakat, ők pedig osszák meg egymás között a 
szükséges teendőket. 

• A szülőket az őket érintő változásokról, teendőkről folyamatosan tájékoztassák, és követeljék meg 
szigorúan az előírások betartását. 

 
 

2.6. Takarítás és fertőtlenítés 

• Pandémia esetén az Intézmény intézményei/telephelyei területén el kell rendelni a fokozott 
fertőtlenítést és takarítást.  

• A takarítás megszervezéséért és az antivirális szerek biztosításáért az óvodavezető felel. 

• Abban az esetben, ha bármelyik munkavállaló megbetegedést jelent be, illetve a betegség tüneteit 
már a munkahelyén érezte, akkor a munkahelyet sürgősen fertőtleníteni kell, még mielőtt más 
munkavállaló az adott helyiségben a munkát megkezdené. Fontos feladat a helyiség időnkénti 
átszellőztetése is. 

• Kötelesek betartani az 3. sz. mellékletben leírt takarítási utasításokat! 
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2.7. Kommunikáció 

• Az Intézménynek-nek a belső tájékoztatási lehetőségeit felhasználva kell tájékoztatást nyújtani a 
pandémiával kapcsolatosan végrehajtott és tervezett feladatokról, a kockázatokról és a pandémia 
esetén hozott intézkedésekről. 

• Az Intézmény kiemelten kezeli munkavállalói egészségvédelmét, ennek érdekében lehetőségeihez 
képest hatékony kommunikációt és párbeszédet folytat. 

• Növelni kell a pandémiával kapcsolatos tájékozottságot, és megismertetni az erre vonatkozó 
közegészségügyi információs forrásokat és irányelveket. 

• Biztosítani kell, hogy az intézmény pozitív külső megítélése egy pandémia esetén se csökkenjen. Az 
óvoda elsődleges feladata a biztonság és a munkavállalók egészségének védelme. 

• Biztosítani kell, hogy a Szervezet külső partnerei kellő időben és tartalommal tájékoztatást kapjanak 
a pandémiás tervezésről, intézkedésekről. 

 

 

2.8. Adatkezelés 

Az intézkedési terv alkalmazása során a személyes adatok kezelésének jogalapja az általános 
adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, azaz a közfeladatok 
zavartalan ellátásának folyamatossága és 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja, amely értelmében az 
esetleges egészségügyi adatok, mint különleges személyes adatok kezelése az adatkezelőnek vagy az 
érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi 
előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges.  

Az intézkedési terv alkalmazása során a személyes adatok kezelésére az EBI adatvédelmi és 
adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.  

A kezelt személyes adatok megőrzési ideje: az érintett adatok rögzítését követő 30 nap. 

Adatkezelő jogosult és egyben köteles az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságoknak, 
különösen az egészségügyi szerveknek átadni ezen időtartam alatt. 

3. Záró rendelkezések 
 

3.1. Jelen vezetői utasítás 2020. szeptember 1. napján lép hatályba. 
3.2. A pandémiás terv módosításáért és végrehajtásáért az intézményvezető felelős. 
3.3. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a pandémiás tervet az érintettek megismerjék és annak 

tényét a Megismerési nyilatkozat aláírásával igazolják. 
 
Budapest, 2020. szeptember 1. 
          

Sinka Mihályné  
 óvodavezető 
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1. számú melléklet 

 
Szentmihályi Játszókert Óvoda 
           intézmény megnevezése 

 
Megismerési nyilatkozat 

(az intézmény dolgozói részére) 
 
 

A pandémiás tervről szóló vezetői utasítást megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám 
során köteles vagyok betartani.  
 

  
Név 

 

 
Beosztás/munkakör 

 
Dátum 

 
Aláírás 
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2. számú melléklet 

 
Szentmihályái Játszókert Óvoda 
           intézmény megnevezése 

 
Megismerési nyilatkozat 

(szülők részére) 
 
 

A  pandémiás tervről szóló vezetői utasítást megismertem, 1 példányt átvettem.  Tudomásul veszem, hogy az 
abban leírtakat köteles vagyok betartani.  
 

  
Név 

 

 
Dátum 

 
Aláírás 
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3. számú melléklet 

 
 

Takarítási és ellátási utasítás 
 

A munkavégzés során minden dolgozó fokozottan ügyeljen a higiéniai előírások betartására: 
 

• Minden téren a megelőzést szolgáló technológiai előírások (takarítás, tisztítás, szükséges, illetve 
igény szerint gyakori fertőtlenítés) betartása.  

• Gyakori kézmosás, lehetőleg alkohol alapú, fertőtlenítő hatású szappannal, meleg vízzel.  

• Az Intézmény épületében elhelyezett alkoholos kézfertőtlenítő folyamatos alkalmazása.  

• A dolgozók által használt helyiségek, különböző tárgyak, berendezések (kapcsolók, ajtókilincsek, 
stb.) fokozott fertőtlenítése. 

• Tüsszentés és köhögés esetén zsebkendőhasználat, ami után ismét alapos kézmosás szükséges.  

• Intézményen belül és kívül minimum előírt 1,5 m, vagy nagyobb távolság tartása. 

• Lázas betegekkel való kontaktus kerülése. 

• Lázas megbetegedés esetén annak azonnali jelzése, és orvos felkeresése.  

• Korábbi külföldi utazásokról információ adása és lehetőleg 2 hetes időtartamban történő házi / 
hatósági karanténban maradás alkalmazása. 

 
A személyi higiénére fokozottan figyelni: 
 

• A felsőruházat napi tisztítása.  

• A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.  

• Tartsák és tartassák be az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendőbe köhögjünk, 
tüsszentésünk, a használt zsebkendőt dobjuk ki, majd mossunk kezet.  

• Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit. 

• A munkahelyi kontaktusok számának csökkentése, zárt helyiségekben sok ember részvételével zajló 
események (pl. értekezletek) szüneteltetése.  

 
A Környezet takarítása és fertőtlenítése: 
 
A környezet folyamatos fertőtlenítése szükséges virucid hatású szerrel. A koronavírus lipidburokkal rendelkezik, 
ezért a legtöbb egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene.  
A vizes egységekben minimálisan a napi kétszeri fertőtlenítő takarítás történik.  
A közti időben biztosítani kell a készenléti takarítást, valamint az ügyeleti takarítást.  
 
A fertőtlenítő takarítás általános alapelve, hogy a fertőtlenítő takarításhoz:  
 

• csak virucid hatásspektrumú készítmény alkalmazható, azon belül is lehetőség szerint  

• a nagy kiterjedésű klórálló felületeken Na-hipoklorit tartalmú készítményt kell alkalmazni.  
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A fertőtlenítő takarításhoz használatos készítmények az egyes felületek / funkciók szerint az alábbiak:  

• A WC fertőtlenítéséhez /5000 ppm/ aktív klórtartalmú készítmény kell alkalmazni.  

• A padló és falburkolatok és berendezési tárgyak fertőtlenítéséhez 1000 ppm aktív klórtartalmú 
készítmény alkalmazása javasolt. 

• A folyosók fertőtlenítő takarítását a padló és mosható falburkolatokat./1000 ppm/ aktív klórtartalmú 
fertőtlenítőszerrel kell kezelni. 

• Az ajtó kilincseket, fogantyúkat, kapaszkodókat, korlátokat, villanykapcsolókat, stb un. gyors 
fertőtlenítőszerrel, alkoholbázisú, virucid hatású készítményekkel kell fertőtleníteni. Ezek 
fertőtlenítését naponta több alkalommal is el kell végezni. 

• Alapvető elvárás az Intézményben, hogy a takarítás és fertőtlenítés szakszerű, minőségi és igényes 
legyen!  

 
A fürdőszobák takarítása  
 

• A mosdóban és a fürdőben az állandó nedvesség következtében rendkívül gyorsan szaporodnak a 
kórokozók. Ezért nagyon fontos, hogy minden használat után Domestos, Domafresh, vagy más 
fertőtlenítő hatású tisztítószer alkalmazásával történjen tisztításuk, fertőtlenítésük.  

• Továbbá igen fontos feladat a szellőztetés.  

• A csapok rendszeres használat közben folyamatosan vizesednek, a tisztán tartásuk vízkőoldó 
rendszeres használatát követeli meg.  

• A mosdót és a csapokat rendszeresen Domestos és törlőkendő használatával ki kell mosni. 
Fertőzések melegágyait képező szennyeződések, szappan- és egyéb maradványok eltávolítása 
alapos tisztítást és fertőtlenítést követel meg. 

• WC kagyló tisztítása, fertőtlenítése naponta többször - akár minden használat után is - a Bref és 
társai (Duck Deep Action gél) WC-tisztító szerekkel történjen. A célszerűen kialakított kacsanyakú 
flakonokban forgalmazott tisztító és fertőtlenítő szert a WC perem alá kell locsolni, körbe a megfelelő 
hatás érdekében néhány percig a felületen hagyva az öblítővízzel történő lehúzásig.  

• WC használat közben a lehúzó, az ülőke és a kilincs is szennyeződik, ezért ezeket rendszeresen át 
kell törölni Domestos fertőtlenítő hatású tisztítószerrel. A baktérium- és vírus mentes tisztaság 
érdekében a WC ülőkét, a fedelet, a lehúzót, az öblítőtartályt és a kagyló külsejét is rendszeresen le 
kell törölni, és meg kell tisztítani fertőtlenítő oldattal.  

• A WC kefét higított Domestos vagy Medicarine klórtartalmú fertőtlenítő tabletta oldatában tárolva 
kell fertőtleníteni, amit hetente többször le kell cserélni. 

• A mosdó padlózatát fertőtlenítőoldatba mártott felmosó fejjel, a fali csempét, WC-papír tartót, 
kapaszkodót szintén fertőtlenítőszeres törlőruhával naponta legalább egyszer, de szükség szerint 
többször is tisztítani, fertőtleníteni kell. 

• A kilincseket se feledje áttörölni Domestos oldatos törlőkendővel.  

• A WC és fürdőszoba tisztításához használt eszközöket más helyiségben alkalmazni tilos!  

• A kéz fertőtlenítése kiemelten fontos, ennek folyamata a jó higiéniai gyakorlatnak megfelelően, 
szabályosan történjen. A kéz tisztítására és fertőtlenítésére egy időben kerülhet sor erre alkalmas 
folyékony szappan adagolásával megfelelő mennyiségben fali adagolók segítségével alapos – 
minimum fél percig tartó – mosással, öblítéssel. 
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Csoportszobák általános takarítása, fertőtlenítése  
 

• A csoportszobák általános tisztítása során, kiemelten fontos, hogy a nehezen eltávolítható 
szennyeződésektől éppúgy gyorsan és hatékonyan tudjon megszabadulni, mint az egyszerű 
porszennyeződéstől.  

• Minthogy kiemelten fontos a mikrobiális tisztaság is, így a fertőtlenítés elsődleges szerephez jut. 

• Az általános higiéniát két fázisban tisztítószer és fertőtlenítőszer kombinációjával, vagy egy fázisban, 
egyidejű tisztítás-fertőtlenítéssel oldhatjuk meg függően az adott feladattól. 

 
Naponta elvégzendő műveletek:  
 

• Hulladékgyűjtő edények kiürítése és fertőtlenítő tisztítása napi feladat, szemeteszsák cseréje igény 
szerint.  

• Közösségi használati eszköz (kilincsek, villanykapcsolók, és egyéb közös berendezések, és 
környékének) alapos tisztítása, fertőtlenítése.  

• Étkezőasztalok, berendezések tisztítása, fertőtlenítése.  

• Székek ülőfelületeinek, hát- és kartámláinak fertőtlenítő lemosása.  

• Padlófelületek felmosása.  

• Többször használatos eszközök fertőtlenítése.  

• A többször használatos eszközök tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása vonatkozásában minden 
esetben a gyártó előírása szerint kell eljárni. 

 
 
 
Felhasznált irodalom:  
 

• Vokony Éva szakértő: Szakmai ajánlás bölcsődéknek az ügyeleti ellátáshoz a koronavírus járvány 
idején 

• https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/536-gyakorlatitanacsok-koronavirussal-
kapcsolatban-ovodak-bolcsodek-reszere   
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