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1.Törvényi háttér 

 
• Magyarország Alaptörvénye  

• 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

• 40/2020. ( III.11.) Kormányrendelet   

• 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet   

• 152/2020. (IV. 27.) Kormányrendelet  

• OH által kibocsájtott módszertani levelek  

• 215./2020.(V.20.) Kormányrendelet 

 

 

2. Általános tájékoztató 

Az új típusú koronavírust 2019 végén Kínában azonosították. Az újfajta koronavírus okozta 

megbetegedés leggyakrabban enyhe tünetekkel jár. Láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom és 

fáradékonyság jelentkezhetnek. Ritkábban súlyos kórforma alakulhat ki, ami tüdőgyulladással, 

heveny légzési elégtelenséggel, vagy akár szepszissel (vérmérgezés), keringési vagy több szervi 

elégtelenséggel járhat.  

Azoknál a betegeknél alakul ki gyakrabban súlyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen 

krónikus alapbetegségben (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség, 

májbetegség, légzőszervi betegség, daganatos betegség) szenvednek.  

Jelen intézkedési terv célja, hogy a Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája 

(a továbbiakban: Intézmény) normál működéséhez szükséges szolgáltatásrendszer koronavírus 

járvány alatti megőrzése érdekében: 

• felhívja az Intézménnyel kapcsolatba állók figyelmét a járvány következtében várhatóan 

jelentkező problémákra,  

• biztosítson megfelelő szemléletet az Intézménnyel kapcsolatban állók számára a helyzet 

értékeléséhez és a megfelelő előkészületek megtételéhez,  

• mutassa be azt a minimális előkészületi szintet, amely szükséges és alkalmas az 

alapfeladatok ellátása közben a járvány terjedésének minimalizálására.  
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3. Az intézkedés hatálya 

A Pandémiás terv hatálya kiterjed az Intézmény munkavállalóira és az intézményben munkát 

végzőkre, illetve azokra a személyekre, akik bármilyen egyéb célból az intézményben 

tartózkodnak, vagy azzal bármilyen kapcsolatban vannak.  

A terv nem terjed ki az intézmény munkavállalóinak hozzátartozóira és a stratégiai beszállítók 

pandémiás megbetegedések elleni felkészültségének vizsgálatára.  

 

4. Felkészülés és védekezés 

A higiéniai szabályok megtartása gátat szabhat a járvány terjedésének. Ennek legfontosabb 

szempontjai:  

4.1. Személyes higiénia  

• gyakori szappanos kézmosás meleg vízzel,  

• eldobható papírkéztörlők használata 

• minden esetben kézfertőtlenítés 

 

4.2. Fizikai védelmi intézkedések  

• arcmaszk viselése (magas hőfokon mosható, fertőtleníthető textil)  

• egyszer használatos, eldobható gumikesztyű viselése, ahol szükséges (pl. konyha, 

gyermekek közötti higiéniás feladatok végzése)  

 

4.3. Környezeti higiéné  

• a helyiségeket, mosható padlókat fertőtlenítőszeres vízzel történő takarítása, a normál 

működéshez képest a takarítás gyakoriságának növelése,  

• a gyakran érintett felületek (pl. kilincsek) gyakori fertőtlenítése,  

• helyiségek gyakori, alapos szellőztetése,  

• használt papírzsebkendők tárolása 

• szemetesek ürítési rendjének gyakorisága 

• a csoportszobában csak a fertőtleníthető tárgyakat, játékokat tartjuk 

• biztosítjuk az óvodai ágyneműket, melyeket 5 naponta mosunk 

• otthonról csak a személyes csereruházat és cserecipő hozható be 
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• a kézfertőtlenítő adagolók töltöttségi szintjének folyamatosan ellenőrzése.  

 

4.4. Érintkezések korlátozása 

• Az egyeses műszakban dolgozók, egymástól térben minél inkább izolálódnak, ezt a 

munkabeosztás is figyelembe veszi, amely külön utasításban kerül meghatározásra.  

• intézménybe való szülői belépés korlátozása: a szülők a gyermekeket csak a bejárati 

kapuig kísérhetik, ahol át kell adniuk az ott jelenlévő óvodapedagógusnak, 

kisgyermeknevelőnek, intézményi dolgozónak, aki a gyermeket a csoportba kíséri,  

• a gyermekért a nap végén érkező szülő sem léphet az intézménybe, az átadási ponton 

kell a gyermeket átvenni, ahová az intézmény dolgozója kíséri a gyermeket 

• Az udvaron történő levegőztetés alkalmával is figyelni kell arra, hogy ne egy időben 

történjen az összes gyermek levegőztetése, elkülönített udvarrészen játszanak az egy 

csoportba sorolt gyermekek.  

• az intézményi életben most nem az együttjátszás lehetőségét keressük, hanem olyan 

játékterek kialakításán dolgozunk, hogy a gyermekek minél távolabb helyezkedjenek 

el egymástól 

• délutáni pihenőkor is arra törekszünk, az ágyak minél távolabb legyenek egymástól 

• a gyermekek átadásakor és átvételekor kérjük, hogy a szülők maszkot viseljek és tartsák 

be az ajánlott biztonsági távolságot munkatársainktól. 

• kérjük, a pandémia fennállásának időszakában a gyerekeket mindenképpen 8:30-ig 

hozzák be az óvodába, mert utána nem tudjuk megszervezni a kapuügyeletet. Ezután 

megkezdődnek a reggeliztetések. 

 

4.5. Tömegközlekedés  

• A tömegközlekedés a járvány terjedésének legideálisabb közege, mely a bejáró 

dolgozókra nézve veszélyes. A tömegközlekedés kiváltásának megoldási módjai: saját 

személygépkocsi, kerékpár vagy gyalogos közlekedés. 

5. Egyéb általános végrehajtási cselekmények  

5.1. Intézményvezető feladatai 

Pandémia esetén is biztosítania kell az intézmény alaprendeltetéséből adódó feladatait. 

Vezetőnek, helyettesének, vagy megbízottjuknak az intézmény nyitva tartása alatt az 

intézményben kell tartózkodnia. 
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Az intézmény vezetése kiemelt figyelmet fordít a pandémiát megelőző és a pandémiás időszak 

feladatainak tervezésére, a felkészülésre, az alkalmazottak egészségvédelme, valamint a 

járvány gazdasági és társadalmi negatív hatásainak minimalizálása érdekében.  

A pandémiára történő felkészülés, a pandémiás tervek elkészítése, szükséges intézkedések 

(antivirális szerek, gyógyszerek, egészségügyi maszkok készletezése, stb.) meghozatala 

elengedhetetlen a világjárványra való gyors és hatékony reagáláshoz.  

A pandémiára történő felkészülés elengedhetetlen a megbetegedési - és halálozási ráta 

minimalizálásának, az üzembiztonság fenntartásának és az üzletmenetben keletkező zavarok 

elkerülésének tekintetében.  

 

• Biztosítja az intézmény folyamatos működtetését. Biztosítja az intézményi internetes 

felületeken a szülők folyamatos tájékoztatását. Közvetíti az aktuális törvényi változások 

miatt bekövetkező döntéseket.  

• Mindennap jelenti a létszámot a KIR felületen. 

• Beszerzi a szükséges védőfelszerelést, fertőtlenítő szereket.  

• Megszervezi az intézmény rendkívüli fertőtlenítési rendjét. 

• Az intézményvezető megszervezi, működteti, ellenőrzi, számon kéri a pandémiás tervben 

foglaltak végrehajtását, betartatását. Mindent elkövet a járvány megfékezése érdekében, 

védi a munkavállaló, a gyermekek és a szülők egészségét. 

 

5.1.1. Vezetői rendelkezések 

 

• Az étkeztetés a megszokott formában és térítési díjjal vehető igénybe, szükséges azonban 

legalább 1 munkanappal előtte jelezni az óvodának a gyermek érkezését- az ebédrendelés 

végett. 

• Az intézmény fokozottan figyel az egészséges környezet biztosítására, figyelembe véve a 

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT által az óvodák, bölcsődék számára kiadott, 

„Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban” útmutatójában foglaltak betartását.  

• Az ajánlás szerint a járványos időszakban – tekintettel annak fokozott veszélyére – ebéd 

utáni fogmosásra nincs lehetőség.  

• Az ágyneműt minden pénteken mosni és fertőtleníteni kell.  (korlátozott mennyiségben 

rendelkezésre áll az óvodában- ezért nem kérünk most otthonról) 

• A gyermek otthoni ruházatából való átöltöztetés benti ruházatra a kijelölt nevelést segítő 

feladata (a benti ruha biztosítása, tisztántartása a szülő felelőssége).  

• Az óvodába érkező gyermekeket a hozzátartozók a kijelölt fogadási ponton adják át a 

megfelelő óvintézkedések betartásával a vezető által kijelölt személynek. 

• Napközbeni megbetegedés esetén a szülő köteles a gyermeket minél hamarabb orvosi 

ellátásra eljuttatni. A beteg gyermek az intézményben felügyelettel elkülönítésre kerül a 
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szülő megérkezéséig. Újbóli óvodalátogatás előtt köteles orvosi igazolást hozni, miszerint 

a gyermek egészséges, közösségbe mehet.  

• A munkavállalók figyelmét fel kell hívni arra, hogy azonnal kötelesek bejelenteni, ha nem 

tudnak munkába állni - úgy, hogy a távollét indokát is megadják.  

• A biztosított védőeszközöket mindenki köteles feladatellátás során használni.  

• Az intézmény területét munkavégzés ideje alatt senki nem hagyhatja el, csak 

intézményvezetői engedéllyel, a családlátogatás kiemelten tilos!  

• Ballagást csak csoportonként a gyermekek jelenlétével szervezzük, a tömeg elkerülése 

végett. További ünnepet nem tervezünk szervezni ezen időszak alatt. 

  

 

 

5.2. Személyi intézkedések, Pandémiás vezetői csoport létrehozása  

A pandémiás tervezés és a felkészülés végrehajtásának koordinálására az intézmény védelemi 

feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységének/személynek a feladata. A védekezés 

időszakában Pandémiás vezetői csoportot kell működtetni, melynek tagjai az intézmény 

vezetői. A Pandémiás vezetői csoport vezetését az intézmény vezetője látja el.   

A Pandémiás vezetői csoport feladata különösen 

• rendszeresen ülésezik és értékeli a kialakult pandémiás helyzetet, meghozza a pandémia 

kezeléséhez szükséges intézkedéseket;  

• a pandémiás tervet szükség szerinti felülvizsgáltatja;  

• a folyamatos működéshez és biztonság fenntartásához szükséges minimális létszámokat és 

tevékenységeket szükség szerinti felülvizsgáltatja;  

• tartja a kapcsolatot a fenntartóval,  

• a védőeszközök, antivirális szerek, szezonális, pre-pandémiás szerek szükség szerinti 

beszerzésére javaslatot tesz a vezetés felé;  

• gyakorolja a pandémiás kommunikációt, a munkavállalók tájékoztatását, felkészítését 

megszervezi;  

• a pandémiás működési rend bevezetését és egyedi intézkedéseit szükség esetén elrendeli.  

• szükség esetén megtárgyalja és jóváhagyja a pandémiás intézkedéseket,  

• biztosítja az anyagi forrásokat a terv által meghatározott feladatok végrehajtására.  

 

5.3. Pandémia hatásai az intézmény működésére  

• Pandémia esetén, amikor a megbetegedési arány magas, az intézmény működésének 

biztosítása érdekében az időben történő védőintézkedések ellenére is, számolni kell a 

munkavállalók megbetegedésével és munkából való kiesésével.  
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• A munkaképes, egészséges személyzet terhelése jelentősen nő a minimálisan szükséges 

létszám biztosítása érdekében.  

• A fertőzés megfelelő korlátozó, illetve tiltó intézkedésekkel csökkenthetők. Azoknak a 

munkavállalóknak, akiket nem tud az intézmény a munkavégzés alól mentesíteni, 

védőeszközt kell biztosítani.  

• A pandémiás időszakban az üzemeltető személyzetre fokozott veszélyt jelentenek a szülők 

és külsős munkavégzők.  

• A pandémiás időszakban, ha tervszerű karbantartást végeznek, számítani kell arra, hogy a 

karbantartást végzők (külső vagy belső munkavégzők) nem tudják a szerződésben vállalt 

tevékenységeket határidőre elvégezni (vismajor). Ebben az esetben meg kell fontolni a 

karbantartási munkák felfüggesztését úgy, hogy az a biztonságot ne veszélyeztesse.  

• 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.  

• A pandémia időszakában kialakult helyzetről és a tett intézkedésekről a Fenntartót 

vagy annak képviselőjét folyamatosan tájékoztatni szükséges. A normál működéstől, 

érvényes szabályozásoktól való eltéréseket sürgősséggel kell engedélyeztetni, egyeztetni.  

 

 

A fertőzésnek legjobban kitett dolgozók a következők 

-a 60 évhez közeli korosztályba tartozó óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők és technikai 

dolgozók,  

-krónikus betegségben szenvedő óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők és technikai 

dolgozók. 

 

5.4. Antivirális szerek, egészségvédelmi eszközök rendelése, tárolása, 

felhasználása  

A munkáltató a kritikus munkakörök esetén, prevenciós céllal biztosítja a beszerezhető és piaci 

forgalomban elérhető antivirális szereket. Az antivirális szerek beszerzését, amennyiben ezek 

kereskedelmi forgalomban beszerezhetők, a meghatározott létszám alapján a végrehajtás 

feladataiért felelős szervezeti egység vezetője végzi.  

• Az antivirális szerek beérkezése után az intézményvezető rendeli el azok tárolási helyét.  

• A készítmények típusáról, darabszámáról és szavatossági idejéről nyilvántartást vezet.  

• A készítmények szavatossági idejének lejárta előtti gazdasági tervezési évben gondoskodni 

kell a csere költségeinek betervezéséről, amennyiben a kereskedelmi forgalomban 

kaphatóak, a lejárat előtti cseréről, vagy új beszerzésről.   

 

5.5.  Egészségügyi maszkok  

• Az egészségügyi maszkok beszerzését és alkalmazását a Fenntartóval egyeztettük és 

beszereztük. A pandémia során, a magas hőfokon mosható, vasalható textil maszkok 

megfelelőek a munkavégzéshez.  

http://www.pandemia.hu/antiviralis-szer.html
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• Minden munkavállalónak 2 db-ot biztosít az intézmény, melynek fertőtlenítése a 

munkavállaló feladata. 

• Műszakonként folyamatos viselés esetén 2 darab maszk használata szükséges.  

 

5.6. Humán erőforrás biztosítási és üzemeltetési-karbantartási valamint 

kommunikációs tevékenységek tervezése  

• Fel kell mérni és folyamatosan nyilván kell tartani a megfertőzöttek, távollévők számát, 

beleértve azokat, akik a munkahelyen betegedtek meg.  

• Szabályozni kell a biztonságos munkába való visszatérés feltételeit a pandémia után. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a betegek otthontartására, mivel ez rendkívül fontos a 

pandémiát okozó vírus, vagy más kórokozók terjedésének megfékezése szempontjából.  

• Meg kell határozni a munkavégzés irányelveit, a pandémia esetén szükséges minimális 

feladatrendszert  

 

 

 

 

5.7. A kommunikáció alapelvei  

A kríziskommunikáció során az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt:  

• Az intézmény minden munkavállalója legyen tisztában azzal, hogy az intézmény felkészült 

és megfelelő tervekkel és eszközökkel rendelkezik a potenciális, vagy ténylegesen 

bekövetkező egészségügyi krízishelyzetek kezelésére.  

• A globális pandémiára való felkészülés, illetve az pandémiát kezelő tevékenységek 

végrehajtása során mindig a munkavállalók érdekeit tartjuk szem előtt.  

• Egyértelműen el kell magyarázni a szerepét a pandémia kezelésében. 
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5.8. Kommunikáció  

5.8.1. Belső kommunikációs célkitűzések  

 

• Az intézménynek a belső tájékoztatási lehetőségeit felhasználva kell tájékoztatását 

nyújtania pandémiával kapcsolatosan végrehajtott és tervezett feladatokról, a 

kockázatokról és a pandémia esetén hozott intézkedésekről.   

• Az intézmény munkavállalóival éreztetni kell, hogy kiemelten kezelik a munkavállalók 

egészségének védelmét, ennek érdekében hatékony kommunikációt és párbeszédet kell 

folytatni a munkavállalókkal.  

• Növelni kell a pandémiával kapcsolatos tájékozottságot, és megismertetni az erre vonatkozó 

közegészségügyi információs forrásokat és irányelveket.  

 

5.8.2. Külső kommunikációs célkitűzések  

• Biztosítani kell, hogy a Fenntartó és az intézmény pozitív külső megítélése a pandémia esetén 

se csökkenjen. Ki kell hangsúlyozni, hogy a biztonság és a munkavállalók egészségének 

védelme a legfontosabb és ez nem gazdasági kérdés.  

• Biztosítani kell, hogy az intézmény külső partnerei és a szülők kellő időben és tartalommal 

tájékoztatást kapjanak a pandémiás tervezésről, intézkedésekről.  

• Biztosítani kell az intézmény belső pozitív megítélésének fenntartását, a munkavállalók 

számára biztosított és rendelkezésre álló antivirális készítményekkel, egészségvédő 

személyes felszereléssel. 

6. Záró rendelkezések 

 

Az Intézkedési Terv rendelkezéseit a munkavállalókkal elektronikusan és szóban is ismertetni 

kell, hogy az abban foglalt előírások maradéktalanul betartásra kerüljenek.  

A megismertetés az intézményvezető feladata és felelőssége.  

Jelen intézkedés 2020, 05.25. napjától hatályos. 


