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A Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde Házirendjének kiegészítése
a koronavírus járványveszély fennállás alatt alkalmazandó szabályokról
Az OMSZI Nonprofit Kft. fenntartásában álló Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde 1122 Budapest, Bíró utca 3. OM:200443, intézményvezető: Kissné
Mórocz Gabriella, továbbiakban: intézmény) a koronavírus (COVID-19) fertőzés magyarországi terjedésének megfékezése. Az Intézményt
látogató gyermekek és hozzátartozóik egészségének védelme, továbbá az Intézményben az egészséges és biztonságos tartózkodás
feltételeinek biztosítása érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 22. §- a alapján – a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályait is figyelembe véve- Házirendjét
a koronavírus járványveszély fennállásának idejére az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki.
Az intézményben (az adott időszakra vonatkozó járványügyi előírásoknak megfelelően) továbbra is óvnunk, védenünk kell saját egészségünket és
a közvetlen környezetünkben lévőkét is.
Kérjük, hogy az az alábbiak betartásával segítsék munkánkat:


az Intézménybe csak teljesen egészséges gyermek jöhet. Amennyiben fertőzésre utaló tüneteket (láz, hányás, hasmenés, gyakori vagy
folyamatos köhögés, orrfújás, fül-, fej-, hasfájás) észlelünk napközben a gyermeken, azonnal elkülönítjük és értesítjük szülőt, akinek
kötelessége a lehető legrövidebb időn belül hazavinni gyermekét;




feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön
értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos
teendőket.



A gyermek az óvodába/bölcsődébe – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.



Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, a beteg gyermek felügyeletét ellátó
személynek kesztyű és maszk használata kötelező.



reggel az épületbe csak egy felnőtt hozhatja be a gyermeket és délután egy felnőtt jöhet be érte, kérjük, az iskolás testvérek a bejárati ajtó
előtt várakozzanak;



az épületben a szülők csak maszkban tartózkodhatnak, belépéskor kérjük, fertőtlenítsék a kezüket;



a gyermeköltözőkben egyidejűleg maximum három felnőtt tartózkodhat, betartva a járványügyi távolságtartás szabályait;



a gyermekek a csoportszobába csak alapos kézmosás után léphetnek be, a gyermekmosdókba a szülők nem mehetnek be, amennyiben
gyermeke segítségre szorul, szóljon a dajka néninek;



a szülők az épületen belül csak a folyosón tartózkodhatnak, amíg átveszik gyermeküket;



javasoljuk, hogy a lányok haját kössék lófarokba, vagy fonják be, csattal rögzítsék az arcba lógó tincseket, ezzel is csökkentve az arc
érintésének a számát;



A gyermekeknek meg kell tanítani a köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki
kell dobni, majd kezet kell mosni.



kérjük, készítsék fel a gyermekeket arra, hogy öltöztetésnél, mosdóban segítésénél, illetve amikor a gyermekek igénylik a közvetlen testi
kontaktust (simogatást, ölelést), a felnőttek maszkot fognak viselni;



a gyermekek maximum 1 db alvókát hozhatnak, ami nélkül nem tudnak elaludni, ami megnyugtatja őket (ha nincs ilyen állandó tárgya a
gyermeknek, amihez ragaszkodik, kérjük, semmilyen más játékot, tárgyat ne hozzanak be az intézménybe!).



A Házirend jelen kiegészítése annak visszavonásáig vagy eltérő szabályok megalkotásáig, legkésőbb azonban a koronavírus járványveszély
fennállásáig alkalmazandók.

Budapest, 2020.augusztus 26.

Kissné Mórocz Gabriella
igazgató

