
Az óvodák a 2020/2021-es tanév tervezésénél figyelembe veszi az epidemiológiai helyzet romlásának lehetőségét.

Lényeges szabályok:

Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk )alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján.

A gyűjtő osztályokban a lehetőségekhez mérten ne oktassanak, neveljenek.

A tanév elején az óvoda kijelöl egy helyiséget a közvetlen elkülönítésre.

Megjegyzések:

A természeti iskola szervezése kizárólag az illetékes Regionális Közegészségügyi Hivatal jóváhagyásával lehetséges.

 Zöld fázis Belépéskor A COVID-19 tüneteinél Étkezés

A gyerekek

Reggeli 

szűrés 

(testhőmérsé

Azonnali elkülönítés és otthoni 

környezetbe való vonulás.

A pedagógus 

alkalmazottak, a 

nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak

Házi környezetbe vonulás, 

szükség esetén telefonos 

kapcsolattartás az orvossal.

A nem pedagógus 

munkakört betöltő 

alkalmazottak

Házi környezetbe vonulás, 

szükség esetén telefonos 

kapcsolattartás az orvossal.

A szülők

A gyermek azonnali elvitele, 

szükség esetén telefonos 

kapcsolattartás az orvossal.

Az óvoda/Fenntartó

Az óvoda a Regionális 

Közegészségügyi Hivatal 

utasításaira vár.

Szájmaszk nélkül.

Ajánlott a szájmaszk (védőpajzs) viselése a 

nevelési-oktatási folyamatban.

 A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi 

Hivatalának intézkedés - rendeletei alapján.

Szájmaszkban léphetnek be az épületbe - minimális időre.

A gyermek/alkalmazott megbetegedésének gyanújánál a szülő/alkalmazott (nem az igazgató) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon!!! Az óvoda, a szülő, az 

óvodai alkalmazott közvetlenül nem értesíti a Regionális Közegészségügyi Hivatalt.

Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival 

összhangban szükséges szervezni.

Óvodák

Biztosítja a fertőtlenítést, a védőtávolságot az óvoda épülete 

előtt.

KVSZ

A lehetőségekhez 

mérten osztályonkénti 

étkezés, az osztályok 

az ebédlőben nem 

keveredhetnek. 

Amennyiben 

lehetséges, biztosítani 

az osztályban való 

étkezést. Nem 

vegyülhetnek az 

óvodai környezeten 

kívülről érkező 

étkezőkkel.

Pihenőidő a gyermekeknél

Az egyes fekhelyek között a 

lehetőségekhez mérten megfelelő 

távolságot biztosítani.

Szájmaszk



Narancssárga 

fázis - 

személyek 

megbetegedésé

nek gyanúja Belépéskor

Megbetegedés gyanújánál - 

gyermek/alkalmazott Étkezés

A gyerekek

Reggeli 

szűrés 

(testhőmérsé

kletmérés - 

ajánlott).

A pedagógus 

alkalmazottak, a 

nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak

A nem pedagógus 

munkakört betöltő 

alkalmazottak

A szülők

Az óvoda/Fenntartó

A lehetőségekhez 

mérten osztályonkénti 

étkezés, az osztályok 

az ebédlőben nem 

keveredhetnek. 

Amennyiben 

lehetséges, biztosítani 

az osztályban való 

étkezést. Nem 

vegyülhetnek az 

óvodai környezeten 

kívülről érkező 

étkezőkkel.

A zöld fázis rendelkezései + további rendelkezések

Szájmaszk Pihenőidő a gyermekeknél

KVSZ

Szájmaszk nélkül.

Ajánlott a szájmaszk (védőpajzs) viselése a 

nevelési-oktatási folyamatban.

 A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi 

Hivatalának intézkedése alapján.

Az egyes fekhelyek között a 

lehetőségekhez mérten megfelelő 

távolságot biztosítani.

Biztosítja a gyakori fertőtlenítést, a védőtávolságot az óvoda 

épülete előtt, stb.

A vele/velük szoros 

kapcsolatban állók házi 

elkülönítése a Regionális 

Közegészségügyi Hivatal vagy a 

körzeti orvos által 

meghatározott idejére. 

Visszatérés a zöld fázisba a 

Regionális Közegészségügyi 

Hivatal vagy a körzeti orvos 

irányításával. A piros fázisba 

való átlépés a Regionális 

Közegészségügyi Hivatalának 

irányítása alapján.
Szájmaszkban léphetnek be az épületbe - minimális időre.



Piros fázis - 
személyek 

megbetegedése Belépéskor

2 tanuló és/vagy 1 pedagógus 

alkalmazott és/vagy 2 nem 

pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazott 

megbetegedésekor Étkezés

A gyerekek

A pedagógus 

alkalmazottak, a 

nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak

A nem pedagógus 

munkakört betöltő 

alkalmazottak

A szülők

Az óvoda/Fenntartó

A narancssárga fázis rendelkezései + további rendelkezések 

Abban az esetben, ha az összes 

igazolt fertőzött gyermek és 

alkalmazott egy osztályból 

vannak, házi elkülönítés az 

egész osztálynak, illetve az 

adott alkalmazottaknak. 

Amennyiben a fertőzött 

gyermekek különböző 

osztályból vannak, az óvoda a 

Regionális Közegészségügyi 

Hivatal utasításait követi, ami 

mérlegeli az egész óvoda 

bezárását.

Kötelező 

reggeli 

szűrés 

kötelező 

testhőmérsé

klet-

méréssel.

A lehetőségekhez 

mérten osztályonkénti 

étkezés, az osztályok 

az ebédlőben nem 

keveredhetnek. 

Amennyiben 

lehetséges, biztosítani 

az osztályban való 

étkezést. Nem 

vegyülhetnek az 

óvodai környezeten 

kívülről érkező 

étkezőkkel.

Biztosítja a gyakori fertőtlenítést,  az óvoda épülete előtt 

minimalizálja a személyek csoportosulását.

Szájmaszk Pihenőidő a gyermekeknél

Szájmaszk nélkül kizálólag a saját osztályban, a 

többi belső helyiségben szájmaszkban.

Szájmaszk (védőpajzs) viselése a nevelési-oktatási 

folyamatban kötelező. A nevelési-oktatasi 

folyamaton kívül a  A Szlovák Köztársaság 

Közegészségügyi Hivatalának intézkedései 

alapján.

 A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi 

Hivatalának intézkedése alapján.

Az egyes fekhelyek között a 

lehetőségekhez mérten minél nagyobb 

távolságot biztosítani.

A gyermeket az osztály bejáratánál adja át - az óvodában 

minimális időt tartózkodhat.


