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A Holdf6ny Utcai 6voda int6zm6nyi protokollja a 2o2t-22-es nevel6si
6vben
a

j6rv6nyiigyi k6szenl6t idej6n zozt. decembe r t-t6l

lnt6zm6nyi protokollunk m6dositds
EMMI hatdrozat miatt van sztiks6g.

t.

dtra

a 29/2021. (xt. 19.) 2o2L.december 1.t61 v6grehajtand6

Az int6zm6ny ldtogatdsa, rendezv6nyek, kir6ndut6sok

6voddnkat kiziir6lag eg6szs6ges, betegs6g ttineteit nem mutat6 gyermek
ldtogathatja, a
neveldsben, az 6voda m(kodtet6s6ben csak eg6szs6ges dolgoz6
vehet r6szt. A sztil6, ill.
dolgoz6 kdteles az 6voddt 6rtesiteni, ha gyermek6n6l ill. dolgoz6nkniil
koronavirus gyanf
vagy igazolt fert6z6s van !
Az a Evermek vaPv dolPoz6. aki beteqs6g miatt otthon maradt.
a h6ziorvos. a kezet6orvos

karantdn '4ry6nviisvi meRfipve!6s eset6n a i5rvdnviisvi hat6sde
6ttat kiadott. a ierv6nviisvi
A ddlutSni ktiliin foglalkozSsokat tovdbbra is megtartjuk (ovis
torna, judo). A foglalkozdst
tart6 szem6ryek vt6detts6gi igazorv6 nnyar render keznek
A gyermekek sz6m6ra csoportonk6nt tervezett programjainkat
megtartjuk, kiiz6s, mind a

n6gy csoportunk r6szv6tel6vel zail6 iinneps6get, rendezv6nyt
nem tartunk. A szul6k
r6szv6tel6vel tervezett programiaink (pl. Adventi barkdcsd6lutdn)
tov6bbi
int6zked6sig

elmaradnak.
A gyermekek 6rkez6s6nek, hazavitel6nek, sz0l6k
benntart6zkodds6nak rendje:

A roml6 jiirviinyhelyzet miatt 2021. november 8-t61, h6tf6t6l
sztil6k nem j6hetnek be az 6vodiiba.
Reggel 6s d6lutiln 6voddnk bejiiratiiniil munkatdrsaink
fogadjtik, illetve d6lutdn a szi.il6knek adjiik iit a
gyermekeket' K6rjiik a sziil6k, gyermekeket hoz6,
illetve hazaviv6 szem6ly viseljen orrot, szdjat
maszkot. A gyermekek testh6m6rs6klet6t megm6rji.ik,
kezet csoportjuk mosd6jdban mosnak

::t-".t:
erKezeskor.

Minden csaldd hdrom kiirtyiit kap, melyen a gyermek neve
6s csoportja szerepel, a gyermekeket csak
a kdrtyiit bemutat6 szem6lynek tudjuk iitadni. Erre
az6rt van szi.iks6g, mert nem ismeri minden dolgoz6
minden gyermek sztjleit, hozzdtartoz6it.
A szU16k csak a fotocelliis ajt6ig kfs6rhetik gyermekeiket.
A sztil6i 6rtekezletek, fogad66ra
Szi.il6i 6rtekezletet online fogunk tartani.
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Fogad66riik alkalmiival - amennyiben felt6tlenUl szi.iks6ges szem6lyes jelenl6ttel
megtartani - orrot,
szdjat eltaka16 maszkban, testh6m6rs6klet m6r6st, k6zfert6tlenit6st
k6vet6en j6het be a sz[j16 az el6re
egyeztetett id6pontba n, amennyibe n rendelkezik v6detts6gi igazolvd
n

nya l.

6voddnkban ttibb olyan szakember dolgozik, (pszichol6gus, fejleszt6 pedag6gus,
gy6gytestnevel6,
gy6gypedag6gus, logop6dus) akik a fogad66riiikat int6zm6nylinkben
tartjiik. Az 6ket ldtogat6
szem6lyek biztonsdgos int6zm6nyi liitogatdsiit a fogad6 dolgoz6k
felel6ss6ge biztositani!

A 29/2021"(X1.19.) EMMI hatdrozat 6rtelm6ben szem6lyes fogad66riira

,

szijlfii konzultdci6r a 6rkez6
szem6ly csak akkor l6phet be az 6vodiiba, ha az int6zm6ny
ellen6rizte, hogy v6detts6gi igazolvdnnyal
rendelkezik a be16pni kiviin6 szem6ly.

A csoportok tev6kenys6gei elklilonftetten a csoportszobiikban/tornaszobdban
zajlanak, kiv6ve az
el6adiisokat,

A nevel6test0leti megbesz6l6seket, egy6b 6rtekezleteket az auldba szervezziik,
ahol a megfelel6
v6d6tdvolsiigot tudju k ta rta

n

i.

Dolgoz6kra vonatkoz6 szabdlyok:

o
o

K0lonos gondot kell forditani a szem6lyes higi6niiira (rendszeres
fert6tlenit6 k6zmosds,
munkdba 6rkez6skor testh6m6rs6klet m616s).

Az int6zm6ny teljes teriilet6n a csoportszobiik 6s tornaterem
kiv6tel6vel orrot, szdjat
eltaka16 maszk haszndlata kritelez6.

o

A szem6lyzeti konyhdban egyidej(leg k6t f6 tart6zkodhat, a lehet6
legrovidebb ideig
(6tkez6sek ideje).

o
o
2.

Az iroda heryis6gekben is egyszerre k6t f6 tart6zkodhat.

Lehet6s6g szerint minden dorgoz6 tartsa a L,5 m-es v6d6tiivorsiigot.

Eg6szs6giigyi szempontb6r biztons6gos kiirnyezet kiarakit6sa

Az int6zm6ny bejiiratiin6lvirus616 hatiis0 k6zfert6tlenit6t
biztositunk, ennek haszndlat6ra k6teleztink

minden be16p6t!
A gyermekmosd6kban a szappanos k6zmosdsi lehet6s6get,
a dolgoz6i mosd6ban viruso16 fert6tlenit6

k6zmos6 szappant biztositunk.
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a

sziiks6ges ved6felszerel6st (maszk, gumikeszty(, k6zfertdtlenit6)

biztositjuk, ennek utd n p6tl;is6 16l az int6zmenyvezet6 gondoskod ik.
Ktlloncjs figyelmet forditunk arra, hogy 6voddsaink az alapvet6 higi6n6s
szabdlyokat betartsdkl Az

egyes tevekenysegeket megel6z6en 6s azokat k6vet6en szappanos k6zmosdssal
vagy alkoholos

kezfert6tlenft6ssel

kell biztositani a

szem6lyes tisztasdgot!

figyelmeztetjiik a koho96si, tilsszent6si etikett szabdlyaira

A

k6zzel gyakran 6rintett feltiletek

-

A

gyermekeket megtanitjuk

6s

!

padok, asztalok, sz6kek, ajt6-, ablakkilincsek, korldtok,

villanykapcsol6k, informatikai eszkcjzok, mosd6k csaptelepei,

wC leh0z6k, valamint a

pad16 6s

moshat6 falfeli..iletek virusdl6 hatiis0 szerrel keriilnek rendszeresen fert6tlen[t6sre.
A fert6tlenitS takaritdst azokban az id6szakokban szervezztik,
amikor a gyermekek nem tart6zkodnak
a helyis6gekben, a jdt6kok, udvarijdt6keszkozok feltlletet rendszeresen
fertdtlenitjrlk.
Az 6voda helyis6geinek rendsze res, folyamatos szell6ztet6s6t
biztositjuk.

Az 6voddban haszndlatos textiliiikat, (dgynem fik, terft6k, tori.ilkciz6k) rendszeresen,
fert6tlenit6
mosdssaltisztitjuk.
A szell5z6berendez6seket, klima berendez6seket az e16irdsoknak
megfelel5en haszndljuk, tisztitdsii16l
folya matosa n gondoskod un k.

3.

Etkez6sre vonatkoz6 szabdlyok

A gyermekek 6tkeztetese az eddigiek szerint zajlik (a gyermekek
a csoportszobdkban 6tkeznek), az
ev6eszkozok, tdny6rok, poharak fert6tlenit6 mosogatdsdt
a konyhai dolgoz6 v6gzi. Az 6tkeztet6st
vegzS dolgoz6k virusdld hatdsti kezfert6tlenitdt haszndlnak.
Hidnyz6s eset6n az etkez6s lemonddsa elektronikus

holdfenv.titka

r(O

ilton (e-mail) tort6nik

az a16bbi e-mail cimre:

holdfenvovi.t-on line. hu

VegsS esetben, amennyiben nincs online hozzilf6r6s, akkor
a kovetkez6 telefonszdmokon:

20/391 6984; 23 / 423 o1"4.
Mindk6t esetben eldz6 munkanap 9:00 6rdig tudjuk

a

jelz6seket figyelembe venni.

Ugyanilyen m6don k6rjiik jelezni a hidnyzdst kovetci visszat6r6st.
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4.

Az 6vodai eg6szs6gtigyi

u

*l

ellit6s

A v6d6n6ivizsgdlatok a szokdsos rendben zajlanak.

5.

A gyermekek hidnyzdsainak kezel6se

Azon gyermekek a hiiinyziisdt, akik akut betegs6ggel voltak
tiivol az int6zm6nyt6l 6s orvosi igazoliissal

rendelkezik, igazoltnak tekintjiikl Hat6siigi karant6nba keri.ilt gyermek
eset6n igazoltnak tekintjilk a
hidnyzdst. A20/20t2-es EMMI rendelet 51 S (2) bekezd6s
alapjdn a gyermek hiiinyziisiit igazolni kell,

amely toft6nhet orvosi igazoldssal, vagy az int6zm6ny hiizirendj6ben
rogzitettek szerint a
el6zetes k6relme alapj;in.

szi.i16

6. Teend6k beteg szem6ly eset6n
Amennyiben betegs6g (covid-19 tiinetei, itletve l5z,
hdny6s, hasmen6s, fejf6jiis) ttineteit mutatja
gyermek, dolgoz6, halad6ktalanut elkiildnitiiik.
Ertesitjtik a sziil6t, akia lehet6legrdvidebb id6n betii!

ittiii'n gyermek66rt! A gyermek

az 6vod6ba kizdr6lag orvosi igazol6ssal

t6rhet vissza!

Az elktil<initett gyermek felugyelet6t elliit6 dolgoz6nak
kesztyfit 6s maszkot kell viselni, melyet az
int6zm6ny biztosit a szdmdra!

7.
K6rjtik

Kommunikdci6

a csal6dokat 6s dotgoz6inkat, hogy

hivatatos forrdsokbril trij6koz6djanak

j6rvdnyiigyi helyzettet kapcsotatba n,
a kcivetkez6

a covtD-l9

o lda la ko n :

www.kormany.hu,
www.oktatas.hu.
Budatirs, 2021. november 30.
Egyiittmiikiidr6siiket, a szab6lyok betart6sdt el6re is
kiisz6n6m!
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