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Hernád Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 

2/2020.(VIII.27.) számú utasítása 

a 2020/2021.tanévben a Csicsergő Bölcsőde, Pitypang Óvoda, Önkormányzati Konyha 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestereként Hernád lakosságának védelme 

érdekében, a járványügyi készenlét ideje alatt az alábbi eljárásrend betartására utasítom az 

intézmények vezetőit:  

1. Minden intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. 

Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását.  

2. A nevelési- oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek látogathatja.  

3. A gyermekek ellátásában, nevelésében az intézmények működtetésében kizárólag 

egészséges, tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérem, az intézmények vezetőit 

tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az 

orvosi vizsgálatról.  

4. Az intézmény területén, az intézmény előtt a vezetők tegyenek meg mindent a szülői 

csoportosulások elkerülése érdekében.  

5. Csoportszobákban a plüssjátékokat ne használják.  

6. A szociális helyiségeket a gyermekek csoportonként használják.  

7. Lehetőség szerint a gyermekek az udvar használata során csoportonként legyenek 

elkülönítve.  

8. Az intézmények teljes nyitva tartása alatt a csoport összevonásokat nem 

engedélyezem.  

9. Szülők az intézményekbe nem léphetnek be, a gyermekeket az előtérben kell átadni a 

bölcsődei, óvodai dolgozók részére.  

10. Azok a szülők, akik gyermekük beszoktatását végzik, kötelesek az intézményben 

maszkot, kesztyűt viselni. 

11. Szülői értekezletek megtartását a csoportszobákban nem engedélyezem.  

12. Az intézményekben elhelyezett kézfertőtlenítők használatára hívják fel a szülők 

figyelmét.  

13. Lehetőség szerint a gyermekek ne az otthoni „alvóbarátot” használják. A szülőket 

kérjék meg egy intézményi és egy otthoni „alvóbarát” megszoktatására. Az intézményi 

„alvóbarátot” hetente küldjék haza tisztítás céljából.  



14. A konyha területére az ott dolgozókon kívül – az esetleges javításokat végző 

szakemberek kivételével – tilos belépni. Az alapanyagok szállítását végzők kizárólag 

az előtérbe léphetnek be.  

15. Ételosztáskor a főző és tálalókonyhán a dolgozóknak szájmaszkot és gumikesztyűt 

kell használni. 

16. A tálcákat minden használatot követően fertőtleníteni kell.  

17. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető személyi higiénés szabályok betartatására.  

18. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktivitás érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő 

takarítás elvégzésére, a beltéri és kültéri játékok tekintetében is. Kiemelt figyelmet kell 

fordítani, hogy a kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre 

kerüljenek. 

19. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell végezni, hogy a gyermek egészségét ne 

veszélyeztessék. A takarítást végző dolgozón részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszközt biztosítani kell.  

20. Kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszeres szellőztetésre.  

21. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos kézmosására.  

22. Felhívom az intézményvezetők figyelmét, hogy kövessék az Oktatási Hivatal és a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapjain közlésre kerülő módszertani 

ajánlásokat, eljárásrendeket.  

 

Jelen utasítás a módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.  

 

Hernád, 2020. 08. 27. 

 

   

    

 


