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Tisztelt Szülők! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdet ki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel. 

AZ ELRENDELT VESZÉLYHELYZET SORÁN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 

41/2020. (III.11.) KORM. RENDELET 4. § C) PONTJA ÉRTELMÉBEN KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYBEN RENDKÍVÜLI SZÜNETET SEM AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ, SEM A 

JEGYZŐ, SEM AZ OKTATÁSI HIVATAL NEM RENDELHET EL! 

INTÉZMÉNYÜNK A KÖVETKEZŐ INTÉZKEDÉSEKET TESZI MEG! 

Mint ismeretes, a fertőzés terjedése emberről-emberre jellemzően 

cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt 

kontaktussal történik. A fertőződés tünete láz, száraz köhögés, légzési nehézség, 

lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap. 

Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, a megelőzés 

érdekében az alábbi teendők betartását tartjuk szükségszerűnek: 

1. A személyi higiénére fokozottan figyelünk. 

2. A fertőzés megelőzése érdekében gyakori, alapos szappanos kézmosást 

végeztetünk a gyermekekkel és végzünk magunk is. 

3. A gyermekeknek tanítjuk (a szülőket is erre ösztönözzük) az úgynevezett 

„köhögési etikettet”: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd alaposan 

kezet kell mosni. 

4. A vizes egységekben a kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget 

maximálisan biztosítjuk. A gyermekek ezek használatát felnőtt 

ellenőrzésével végzik. 

5. Kerüljük a szokásos felnőtt-gyermek érintkezési formák közül a kézfogást, 

puszit. 

6. Rendszeres és alapos szellőztetést végzünk az egész intézményben. 

7. Az óvodai szintű rendezvények megtartását mellőzzük. 
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8. A gyermekek által használt játékokat, eszközöket, illetve azokat a 

felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, 

korlátok) napjában többször fertőtlenítik. 

 

9. A vizes egységek padló és csempe burkolatait, valamint a WC-ket naponta 

több alkalommal, illetve szükség szerint fertőtlenítjük. 

10. A konyhai személyzet különös gonddal tisztítja az étkezés során használt 

eszközöket. 

11. Beteg gyermeket nem engedünk az óvodai közösségbe! Az 

intézményben megbetegedett gyermek esetében a szülőt azonnal 

értesítjük.  

Kérjük, amennyiben telefonszámuk megváltozott, feltétlenül jelezzék 

az óvónők felé! 

Kérem Önöket, amennyiben kérdésük, észrevételük, javaslatuk van, forduljanak 

hozzánk bizalommal. 

Együttműködésüket, megértésüket megköszönjük. 

 

Zalahaláp, 2020. március 12. 

 

                                                                                               Csom Istvánné 

                                                                                              intézményvezető 

 

 


