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1. A Végrehajtási Utasítás ismertetése 

1.1. A Végrehajtási Utasítás célja 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda területén bekövetkező pandémia időszakában a felkészülés 
feladatainak meghatározása, illetve a pandémiás időszaki működés szabályozása kezelése, a 
foglalkozás egészségügy feladatainak meghatározása. 

A pandémiás terv célja, hogy a tervben meghatározott intézkedések által biztosítható legyen 
(pandémiás időszakban) az intézmény folyamatos működése. 

Alapot képezzen a pandémiás megbetegedések elleni felkészüléshez, a szükséges létszámok, 
anyagok, eszközök mennyiségének meghatározásához 

Előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre, a pandémia megelőzésére, a pandémia 
következményeinek csökkentésére. 

A kommunikációs terv alapján segítse elő az óvodai dolgozók (külső, belső) pandémiával 
kapcsolatos tájékoztatását, a pánik megelőzését a megelőző illetve a korlátozó intézkedések 
végrehajtásakor. 

A pandémiás terv felhasználható különböző vírusok és más kórokozók okozta pandémiás 
megbetegedések esetén is, az adott pandémiára jellemző intézkedésekkel kiegészítve. 

1.2. A Végrehajtási Utasítás hatálya 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában a mai napon kiadott pandémiás terv hatálya kiterjed az 
intézmény minden dolgozójára munkavállalóira és az intézményben munkát végző más 
vállalkozások munkavállalóira, akik a pandémia időszakában az intézmény Avar utcai és Szent 
István utcai óvodájában munkát végeznek, illetve azokra, akik bármilyen egyéb célból az 
intézmény területén tartózkodnak. A tervben meghatározott feladatok és intézkedések 
érvényesek az Avar utca 7/A és Szent István utca 12. intézmény egész területére  

A terv nem terjed ki az intézmény munkavállalóinak hozzátartozóira és a stratégiai beszállítók 
pandémiás megbetegedések elleni felkészültségének vizsgálatára. 

A stratégiai beszállítók pandémiás megbetegedések elleni felkészülését a szerződéskötéskor meg 
kell követelni. 

Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában pandémiás terve az Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és 
Intézkedési Tervhez kapcsolódó végrehajtási utasítás. 

A pandémiás tervben leírt feladatok és intézkedések összhangban vannak a hatályos 
törvényekkel, rendeletekkel és szabályozzák az együttműködést pandémia során az egészségügyi 
hatóságokkal. 

A pandémiás tervben meghatározott felkészülési feladatokat a pandémiás megbetegedéseket 
megelőző időszakban önállóan kell végrehajtani. A pandémiás megbetegedések során 
végrehajtandó feladatokat és intézkedéseket önállóan a kialakult helyzet értékelése után, vagy 
az Országos Tisztifőorvos intézkedése alapján kell bevezetni, végrehajtani, az országos járvány 
hivatalos bejelentése után a korlátozó intézkedéseket azonnal be kell vezetni. 
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2. Vezetői összefoglaló 

A klasszikus világjárványok kórokozói közül a vírusok maradtak azok, melyek változatlanul évről-
évre a legnagyobb számú megbetegedéseket okozzák világszerte, és amelyek egyik altípusának 
szerkezetéből és állatvilági elterjedtségéből adódóan olyan altípusai keletkezhetnek, melyek 
világméretű járvány előidézésére is képesek lehetnek. 

A világjárvány azért alakulhat ki, mert a vírusok nagy hajlamot mutatnak arra, hogy antigén 
szerkezetüket megváltoztassák, ezáltal ismét képessé válnak akár járványszerű megbetegedések 
kiváltására.  

Világjárványt okozó új vírusaltípus megjelenése azt jelenti, hogy a lakosság jelentős része 
védtelenné válik a kórokozóval szemben. Ilyen esetben a veszélyeztetett, azaz a védendő 
lakosságcsoportok köre lényegesen kibővül. 

A pandémiák komoly közegészségügyi és gazdasági következményekkel járhatnak. 1918-ban a 
spanyol királyi család egyik tagjának halála és a spanyol média folyamatos jelentései miatt 
„spanyol nátha” elnevezést kapott pandémia világszerte kb. 20 millió halálos áldozatot követelt. 
Magas megbetegedési és halálozási gyakorisággal jellemezhető pandémiák az elmúlt 
évszázadban átlagosan 25 évenként fordultak elő, míg a legutolsó pandémia 1968-ban volt. 

Az 1997-ben elkészített és 2001-ben átdolgozott hazai influenza pandémiás terv átdolgozását az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) közgyűlés dokumentumai, valamint az Európai Unió (EU) 
2004. december 23-án kiadott útmutatója tette szükségessé (Commission Working Document on 
Community Influenza Pandemic Preparedness and Response planning.) 

Az influenza világjárványra való felkészüléshez számos EU tagállam kormánya rendelkezik az 
1999-ben, valamint az azt követő 2005. májusban módosított elfogadott WHO irányelveken 
alapuló önálló influenza pandémiás tervvel. A világjárványok veszélye jelentősen megnövekedett, 
a felfokozott nemzetközi kereskedelem, turizmus, valamint az EU területének sajátosságai miatt 
is – melyen belül az emberek, állatok és termékek szabadon áramlanak – ezért egyre nagyobb az 
igény az európai uniós felkészültség és reagálás összehangolására irányuló közösségi 
intézkedések iránt. 

Állategészségügyi szempontból fontos kiemelni a madárinfluenza ellenőrzésére irányuló közösségi 
intézkedésekről szóló 92/40/EEC irányelvet, melyet a tagállamok illetékes hatóságai járvány 
esetén alkalmaznak. Ezen kívül a Bizottság szorgalmazza a madárinfluenza surveillance 
megerősítését és a betegség állatról-emberre történő terjedésének megelőzését szolgáló szigorú 
intézkedések alkalmazását. 

Az elmúlt években különböző új, járványt okozó vírus jelent meg (SARS, MERS, ebola, 
COVID2019, stb.) melyek lokális, vagy globális járványt okoztak. A járványok terjedését 
jelentősen megkönnyítette a globalizáció, a szabad és gyors utazási lehetőségek a világban, 
melyek nagyon gyorsan eljuttathatják a járvány hordozóit a különböző kontinensekre, 
országokba. 

Egy pandémia esetén az intézményvezetőnek biztosítani kell az alaprendeltetéséből adódó óvodai 
nevelés feladatait. A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda vezetése kiemelt figyelmet fordít a 
pandémiát megelőző és a pandémiás időszak feladatainak tervezésére és 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, otthoni munkavégzés 
biztosítása, külföldi utazás korlátozása stb.) meghozatala elengedhetetlen a világjárványra való 
gyors és hatékony reagáláshoz. A pandémiára történő felkészülés elengedhetetlen a 
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megbetegedési - és halálozási ráta minimalizálásának, a biztonságos intézményi működés 
fenntartásának és a működésben keletkező zavarok elkerülésének tekintetében. 

A pandémiás tervezés és a felkészülés végrehajtásának koordinálására a Veszprémi Vadvirág 
Körzeti Óvoda védelemi feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységének/személynek (az 
intézmény vezetősége) a feladata. A védekezés időszakában Pandémiás vezetői csoportot kell 
működtetni, melynek tagjai az intézmény magasabb vezetői beosztású dolgozói, vagy megbízott 
képviselői. A Pandémiás vezetői csoport vezetését a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda védelmi 
feladatainak ellátásáért felelős szervezetének vezetője, az intézményvezető látja el.  

A Pandémiás vezetői csoport feladata: 

 rendszeresen ülésezik és értékeli a kialakult pandémiás helyzetet, meghozza a pandémia 
kezeléséhez szükséges intézkedéseket; 

 a pandémiás tervet szükség szerinti felülvizsgáltatja; 
 a folyamatos működéshez és a biztonság fenntartásához szükséges minimális létszámokat 

és tevékenységeket szükség szerinti felülvizsgáltatja; 
 a védőeszközök, antivirális szerek, mennyiségére és szükség szerint a beszerzésére 

javaslatot tesz a vezetés felé; 
 a terv hatókörérének szükség szerinti kiterjesztésére javaslatot tesz a fenntartó 

önkormányzat vezetése, illetve Veszprém Megyei Jogú Város krízismenedzsmentje felé; 

 a felkészülési és pandémiás kommunikációt, a munkavállalók tájékoztatását, felkészítését 
megszervezi; 

 a pandémiás működési rend bevezetését elrendeli. 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda menedzsmentjének, a Pandémiás vezetői csoport feladatai: 

 szükség esetén megtárgyalja és jóváhagyja a pandémiás intézkedéseket; 
 biztosítja az anyagi forrásokat a terv által meghatározott feladatok végrehajtására. 

A szükséges feladatok végrehajtására felelős személyeket/szervezeti egységeket kell kijelölni.  

Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda pandémiás tervében meghatározott alapfeladatainak 
ellátását a pandémia időszakában, a pandémiás tervben meghatározott minimális létszámmal és 
működési renddel kell végrehajtani. 

Pandémia hatásai az intézmény működésére 

Pandémia esetén, amikor a megbetegedési arány magas, az intézmény folyamatos működésének 
biztosítása érdekében az időben történő védőintézkedések ellenére is, számolni kell a 
munkavállalók megbetegedésével és a munkából való kiesésével. Jelentős többletterhelés (a 
minimálisan szükséges létszám biztosítása érdekében) várható a munkaképes, egészséges 
személyzetnél. 

A fertőzésnek legjobban kitett dolgozók a következők: 

 óvodapedagógusok 
 pedagógiai munkát segítők 
 konyhai dolgozók 
 Ügyintézői feladatot végzők 

A fertőzések megfelelő korlátozó, illetve tiltó intézkedésekkel megakadályozhatók, csökkenthetők 
a fenntartó önkormányzat utasítása szerint, a kormányzati döntések alapján.  

Fel kell készülni arra, hogy azoknak a munkavállalóknak, akiket nem tudnak a munkavégzés alól 
mentesíteni, védőeszközöket, gyógyszeres kezelést, védőoltást kell biztosítani. 
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A pandémiás időszakban az üzemeltető személyzetre fokozott veszélyt jelentenek látogatók és 
külsős munkavégzők. 

A pandémiás időszakban, ha az intézményben 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 a fertőzések megelőzése, csökkentése érdekében, ahol lehet, 
távmunkával kell a tevékenységet biztosítani, Elsősorban Óvodapedagógusok, gazdasági 
ügyintézők tekintetében, de a többi munkakörben dolgozóknál is mérlegelve a távmunka 
lehetőségét.  

Korlátozni kell az értekezleteket, megbeszéléseket, oktatásokat, személyes megjelenést igénylő, 
csoportos rendezvényeket. Megbeszéléseket, egyeztetéseket a rendelkezésre álló kommunikációs 
eszközökön kell végrehajtani (telefon- videokonferencia, stb.). 

A pandémia időszakában kialakult helyzetről és a tett intézkedésekről a felettes szervet/ 
Fenntartót, illetve Veszprém Megyei Jogú Város krízismenedzsmentjét folyamatosan tájékoztatni 
kell, a normál működéstől, érvényes szabályozásoktól való eltéréseket sürgősséggel kell 
engedélyeztetni, egyeztetni. 

A pandémia szakaszai, feladatok és felelősségek fázisonként 

A pandémia szakaszai 

Az influenza pandémia a WHO 2005 áprilisában kiadott Globális Influenza Készültségi Terv (WHO 
Global Influenza Preparedness Plan – WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5) szerint különböző fázisokra 
oszlik (1. számú melléklet). Az egyéb pandémia megbetegedések esetén is célszerű ezt a 
rendszert alkalmazni, mivel a fázisok ezekben az esetekben is hasonlóan alakulnak. 

Feladatok és felelősségek időszakonként 

A pandémiás időszakban végrehajtandó intézkedésekért és a végrehajtásért felelős szervezetek, 
személyek:   

- Intézményvezető - Pandémiás vezetői csoport vezetője 

- Óvodavezető helyettes - Pandémiás vezetői csoport tagja 

- Tagóvoda vezető - Pandémiás vezetői csoport tagja 

A feladatok iránymutatás jellegű, ezen változtatni lehet.  

Az egyes fázisokra meghatározott végrehajtandó feladatokat a kialakult helyzet függvényében el 
lehet hagyni, vagy szükség esetén korábban végre lehet hajtani. 

A pandémiás felkészülést az intézmény vezetője, vagy helyettese, a tagóvodában a tagóvoda 
vezetője irányítja és koordinálja. Az erőforrások biztosítása Veszprémi Vadvirág Körzeti 
Óvodavezetőjének és az intézmény fenntartójának feladata. 

A létszámra, eszközökre vonatkozó listák aktualizálását évente el kell végezni.   A gyógyszerek, 
eszközök, oltóanyagok megfelelő tárolásáért a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
szerződésben lévő FORINT-MED Bt. foglalkozás-egészségügyi szolgálata felel. 
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A szezonális influenza védőoltások biztosítása központilag történik.  

Törekedni kell arra, hogy minél több munkavállaló oltassa be magát. Ezt megfelelő 
kommunikációval és tájékoztatással kell elérni. 

Utazás egészségügyi program, közösségi érintkezések korlátozása 

A magyarországi utazási egészségügyi programmal összhangban, a tapasztalatok és a kialakult 
helyzet függvényében kell az utazásokkal kapcsolatos korlátozásokat bevezetni. 

Pandémia idején szükséges, hogy a pandémiát okozó vírus, vagy más kórokozó terjedésének 
megakadályozása érdekében, a külföldi utazásokat korlátozzuk. Ennek megfelelően a pandémiás 
időszakoknak megfelelően be kell vezetni az utazási és külföldi vendégek fogadásának a 
korlátozását, tiltását is. Amennyiben utazási tilalmat rendelnek el Magyarország területén, az 
érintett zónákba utazást is meg fogják tiltani. Ennek alapján kell megtervezni, illetve megszervezni 
a szükséges tevékenységeket, értekezleteket, szakmai találkozásokat az intézményen belül és 
kívül, melyek az óvoda tevékenységét érinthetik. 

A korlátozások elrendeléséről és területi hatályáról a Fenntartó önkormányzatot, az 
Intézményeket és foglalkozás egészségügyi szolgáltatót az illetékes országos szervek értesíteni 
fogják. 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda belföldi- és külföldi kiküldetések rendjét a belső szabályozási 
rendszer kezeli.  

A belföldi- és külföldi kiküldetéseket az intézmény vezetője, mint munkáltató, az intézményvezető 
kiküldetéseit a fenntartó Önkormányzat polgármestere engedélyezheti. 

A különböző pandémiás időszakokban történő utazási korlátozások elrendelésére vonatkozó 
szabályozás jelen terv 4. fejezetében található.  

A munkavállalókat az intézkedések bevezetéséről minden esetben tájékoztatni kell! 

A pandémia különböző időszakaiban a közösségi érintkezések korlátozása is segíti a pandémiát 
okozó vírus, vagy más kórokozó terjedésének lassítását, esetleg megakadályozását. Ezért a lehető 
legtöbb munkavállaló esetében, ahol természetesen ez lehetséges. A Veszprémi Vadvirág Körzeti 
Óvoda tevékenységéből adódóan ezek a lehetőségek erősen korlátozottak. Ez elsősorban az 
irodai, adminisztratív jellegű tevékenységeknél valósítható meg. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a tömegközlekedési eszközök használatának elkerülésére, a saját 
gépjármű használatának bevezetésére, különös tekintettel a város közigazgatási határán kívüli 
településről bejáró esetében. A saját gépjármű munkába járás használatának szabályait ebben az 
esetben ki kell terjeszteni a kijelölt munkavállalókra, akik a az intézmény működésének érdekében 
nélkülözhetetlenek. 

A közösségi érintkezés korlátozásával kapcsolatos intézkedések és az elrendelés időpontja jelen 
terv 2. számú mellékletében találhatók meg. 

Humán erőforrás biztosítási és üzemeltetési-karbantartási 
valamint kommunikációs tevékenységek tervezése 

A Fenntartó által elrendelt ügyeleti, szükség szerint gyermekfelügyeleti működés biztosítása 
érdekében humán erőforrás biztosítási és üzemeltetési-karbantartási, valamint kommunikációs 
területen szükséges tervezést végezni. A tervezést jelen szabályozásban nem kell teljes körűen 
végrehajtani, mivel a veszélyhelyzetek kezelésére rendelkezik az intézményben megfelelő 
tervekkel, melyek meghatározzák az alapvető intézkedéseket és a szükséges erőforrásokat. Jelen 
tervben, csak a pandémiával kapcsolatos speciális követelményekkel foglalkozunk. 
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A tervezésnek az alábbiakra kell kiterjednie: 

 Meg kell határozni az óvoda területén azokat a helyszíneket, melyeket egy pandémia során 
üzemben kell tartani, illetve be kell zárni. 

 Meg kell határozni, hogy az ideiglenesen bezárt részeket mikor és milyen feltételek 
teljesülése után lehet újra megnyitni. 

 Gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszerekről és azok további folyamatos 
beszerzéséről. 

 Meg kell határozni az intézménybe való bejutás és a közösségi érintkezések 
korlátozásának rendszabályait.  

 Meg kell határozni az egy óvodai csoportban, zárt térben biztonságosan fogadható 
gyermeklétszámot, és a felügyelethez szükséges humán erőforrás létszámot. 

 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 otthon tartására, mivel ez rendkívül fontos a pandémiát okozó vírus, vagy más 
kórokozók terjedésének megfékezése szempontjából. 

 A lehetőségeket figyelembe véve biztosítani kell a kulcsfontosságú alkalmazottaknak az 
otthoni munkavégzést. 

 Meg kell határozni a humán tevékenységért felelős gazdasági ügyintéző 
munkavégzésének irányelveit, a pandémia esetén szükséges minimális feladatrendszert 
(pl. bérlista, rugalmas munkaidő, kompenzáció, betegség miatti hiányzás). 

 Meg kell határozni a pandémiára vonatkozó kommunikációs stratégiát és célokat, amely 
magába foglalja a többszintű kommunikációs csatornák (website, közösségi média, stb.) 
alkalmazását. Meg kell határozni a megbízható és aktuális információk kiadásának 
folyamatát a pandémia különböző időszakaiban. 

 Meg kell határozni a gyermekfelügyelet biztosításhoz kapcsolódó adminisztrációs 
feladatokat, ki kell jelölni a felelőst, aki statisztikai információt nyújt a KIR rendszerbe, 
illetve a fenntartó felé. 

Humán erőforrás biztosítási és üzemeltetési-karbantartási 
tervezés 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda területén, amíg a pandémiát okozó vírus, vagy más kórokozó 
helyileg nem válik aktívvá, addig nem szükséges változás a normál működési tevékenységhez 
képest, csak a 2. számú mellékletben meghatározott felkészülési és néhány szigorító intézkedést 
kell végrehajtani, bevezetni. 

Amikor Magyarországon deklarálják a járványügyi helyzetet, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
és a védelmi igazgatás illetékes szervezetei tájékoztatást adnak ki. Az országos Pandémiás törzs 
heti, vagy napi rendszerességgel ül össze, hogy áttekintse a helyzetet és döntsön a pandémia 
fokozatának le- vagy felminősítéséről. Amennyiben szükséges, elrendelik az országos Pandémiás 
törzs folyamatos működését. 

A intézmény védelmi feladatokért is felelős vezetősége a pandémia időtartama alatt napi 
rendszerességgel értékeli a kialakult helyzetet és dönt a szükséges intézkedésekre a 2. számú 
mellékletben leírtak szerint. A szükséges intézkedések bevezetését az intézmény vezetője, vagy 
akadályoztatása esetén a helyettese hagyja jóvá. 

Amennyiben valamely épületrész karbantartás előtt áll, jelezni kell a VKSZ felé, szükség szerint a 
fenntartó felé, meg kell vizsgálni, hogy mennyi ideig működtethető még, akár csökkentett 
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teljesítménnyel is. Amennyiben további üzemeltetés nem lehetséges, gondoskodni kell 
biztonságos leállításáról. 

Amennyiben valamely épületrészen, épületgépészeti berendezésen (pl. kazán, vagy bármi más, 
a biztonságos működést veszélyeztető eszközön) tervszerű karbantartási tevékenység folyik, meg 
kell vizsgálni, hogy a karbantartást be lehet-e fejezni, vagy azt fel kell függeszteni és a pandémia 
lezajlása után kell a karbantartási tevékenységet befejezni. 

Üzemzavar, baleset esetén az érvényes intézményi szabályozások szerint kell eljárni. Ezen 
feladatok végrehajtását úgy kell megszervezni és biztosítani, hogy azt a pandémia hatásai ne 
veszélyeztethessék. 

Az üzemeltetés során végrehajtandó ellenőrzéseket lehetőség szerint halasztani kell a pandémia 
időszakában. 

Az óvodaépületekbe történő belépés korlátozása  

A pandémia magyarországi regionális bekövetkezése után az intézmény 
óvodaépületeinek területére történő bejutás korlátozását rendelheti el a fenntartó Önkormányzat 
utasítása alapján az intézmény vezetője.  

Részleges nyitva tartásról, az óvodai zárlatról, az ügyelet, a gyermekfelügyelet megszervezésének 
szükségességéről, az óvoda zárva tartásáról, annak idejéről és arról, hogy a gyermekfelügyeletet 
kik vehetik igénybe, csak a fenntartó hozhat döntést, és a polgármesteri utasítás szerint köteles 
intézkedni az intézményvezető. 

Gyermek felügyeletet elsősorban a székhelyóvodában, - Veszprém, Avar u. 7/A -, szervezünk, és 
a tagóvodába járó gyermeket is itt fogadjuk. Ennek oka, hogy nagyobb terek, több helyiség van, 
ahol kisebb csoportokban tudjuk fogadni a létszám, az egészségügyi szabályok figyelembe 
vételével a gyermekeket, illetve az ügyintézés is itt történik. 

Gyermek felügyelet elrendelt megszervezése esetén a tagóvoda dolgozói is beoszthatók 
munkavégzésre! 

Amennyiben intézményünk bármilyen oknál fogva (pl. humán erőforrás megszervezésének 
ellehetetlenülése okán) nem tudja az intézményben jogviszonnyal rendelkező, 
gyermekfelügyeletre jogosult, és zárlat alá nem helyezett gyermekeket fogadni, a fenntartó felé 
azonnal jelenteni kell, és egyeztetés szükséges az eljárás tekintetében!  

A jogviszonnyal rendelkező gyermek más óvodába való átirányítása a fenntartó engedélyével 
lehetséges. 

A fenntartó hozzájárulása és kifejezett utasítása alapján, – orvosi igazolással – a város másik 
intézményében van lehetőség gyermeket fogadni, és a befogadás, ellátás nem tagadható meg. 
Ez esetben a jogviszony szerinti intézmény vezetője a gyermek étkeztetés biztosításához 
szükséges adatait megküldi a fogadó intézménynek. Az információs rendszerben (KIR) való 
intézményi adatszolgáltatás pontossága érdekében a két intézmény közötti rendszeres 
kapcsolattartás elengedhetetlen (e-mail, telefon). 

A megszervezésért az intézmény vezetője felel, aki arról is intézkedik, hogy a területre csak azok 
léphessenek be, akik az intézményben jogviszonnyal rendelkeznek, illetve munkát végeznek. A 
munkarendről egyeztet az óvodavezető helyettessel és tagóvoda vezetővel, és figyelembe véve, 
hogy adott napon kik rendelhetőek be munkavégzésre, megszervezik a gyermekfelügyeletet. 
Mérlegelni kell, hogy kik nem oszthatóak be munkavégzésre. 

Munkavégzés elrendelése az egészségügyi szabályok és az aktuális rendeletek, jogszabályok 
figyelembe vételével történhet.  
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Nem rendelhető el munkavégzés: 

 határozott kérése szerint a bölcsődés, óvodás gyermeket nevelő,  

 a kiskorú gyermeket egyedül nevelő, 

 a 60 év feletti dolgozónak, valamint annak, aki betegség miatt keresőképtelen 
állományban van. 

A dolgozónak nyilatkozni kell arról, hogy a nyilatkozattételtől számítva 2 héten belül nem járt 
külföldön, illetve nincs a közvetlen környezetében (és közeli hozzátartozói körében) házi 
karanténban levő személy. E nyilatkozat figyelembe vételévelrendelhető el számára a 
munkavégzés az óvoda épületében. 

Amennyiben a város másik intézménye, bármilyen oknál fogva nem tudja az intézményében 
jogviszonnyal rendelkező, gyermekfelügyeletre jogosult és zárlat alá nem helyezett gyermekeket 
fogadni, a fenntartó átirányítása és kifejezett utasítása alapján – orvosi igazolással – fogadni kell, 
a befogadás, ellátás nem tagadható meg. Ez esetben a jogviszony szerinti intézmény vezetője a 
gyermek étkeztetés biztosításához szükséges adatait megküldi a fogadó intézménynek. Az 
információs rendszerben (KIR) való intézményi adatszolgáltatás pontossága érdekében a két 
intézmény közötti rendszeres kapcsolattartás elengedhetetlen (e-mail, telefon). 

Helyben kell meghatározni az egyéb belépési jogosultságokat és itt kell módosítani, ha változás, 

vagy többlet belépési igény van. Ehhez ügyeletet kell biztosítani, telefonon való kommunikációt 

kell előnyben részesíteni a személyes kontaktus ellenében. 

A hatóságok területre történő bejutását járvány estén sem lehet korlátozni, de fel kell hívni a 

figyelmüket arra, hogy csak a szükséges mértékben lépjenek a területre. 

Az épületben a beléptetési pontokon és a bejárati ajtón tájékoztató és figyelmeztető táblákat kell 
kihelyezni, melyen a pandémiával kapcsolatos intézkedéseket, közléseket, korlátozásokat jelenítik 
meg.  

Az információkat párhuzamosan meg kell jeleníteni a belső rendszeren és az óvoda web-es 
honlapján is. 

A következő intézkedések megtétele és betartatása szükséges a Veszprémi Vadvirág 
Körzeti Óvodában: 

 A gyermekeket kizárólag egy felnőtt kísérheti az épület előterébe óvodába, vagy érkezhet 
érte, az egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.  

 A bejárati ajtót zárva tartjuk, és csak csengetés után jöhet be az arra jogosult személy. 

 A gyermekek átvétele egy un. zsiliprendszeren keresztül történhet. A bejövők csak kijelölt 
útvonalon közlekedhetnek, és biztosítani kell számukra a kézmosás lehetőségét. 

 Az óvoda rendszeres és alapos fertőtlenítő takarítását meg kell szervezni, különös 
tekintettel a tálalókonyhára, a közlekedő helyiségekre, csoportszobákra és 
mosdóhelyiségekre. 

 Papírtörlők használata a textiltörölközők helyett 

 A csoportszobák játékait, bútorait naponta fertőtleníteni szükséges, a szemeteseket 
gyakran, egy nap többször is üríteni kell! 

 A csoportszobák játékait, bútorait naponta fertőtleníteni szükséges! 

 Különös figyelmet kell fordítani a HACCP szabályok betartására! 

 Ételosztásnál a dolgozók maszkot kell, hogy használjanak. 
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Az Intézménylátogatásokat, szakmai gyakorlatokat, külső partner által szervezett 
tevékenységeket (képzés, előadás, szakkör jellegű tevékenység) fel kell függeszteni. 

Emberek közötti fertőzés megakadályozása 

Ahol lehetséges ott el kell rendelni, hogy egy légtérben csak a minimálisan szükséges létszámú 
munkavállaló tartózkodjon. 

Külső partnerek fogadása csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett (Posta, VeInSzol 
futárszolgálat). 

A vidékről történő, normál esetben tömegközlekedési eszközzel bejáró munkavállalók munkába 
járását az utazás során való megfertőződés minimalizálása, elkerülése érdekében, az intézmény 
biztosítja saját gépjárművel történő bejárás esetén a költségek megtérítésével. 

Veszprém közigazgatási területén belül élő, tömegközlekedési eszközzel járó dolgozó munkába 
járást javasoljuk gyalogosan, vagy kerékpárral megoldani.  

A járvány ideje alatt a tárgyalások számát minimalizálni kell és a munkavállalók kapcsolattartását 
inkább az e-mailes, videokonferenciás és telefonos kommunikációra kell alapozni. 

A járvány idején a fertőzések megakadályozására, helyzetértékelés alapján el kell rendelni a 
légzésvédők, illetve ha szükséges egyéb védőeszközök alkalmazását. A légzésvédők alkalmazását 
a foglalkozás egészségügyi szolgáltató utasításai alapján kell végrehajtani. A légzésvédőket és 
egyéb védőeszközöket az Intézmény biztosítja. Ki kell helyezni légzésvédőket és egyéb 
védőeszközöket a belépési pontokon. Ugyanezen helyeken zárt, lábpedálos gyűjtőket kell 
kihelyezni a használt maszkok, védőeszközök összegyűjtésére. A használt eszközöket fertőző 
veszélyes hulladékként kell kezelni az érvényes előírások szerint.  

Takarítás és fertőtlenítés 

Pandémia esetén a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda mindkét épülete területén el kell rendelni 
a fokozott fertőtlenítést és takarítást. A takarítás megszervezéséért és a fertőtlenítőszerek 
biztosításáért az intézményvezető felel. 

Az épület forgalmas csomópontjaira (beléptetési pontok, szélfogó, gyermeköltözők stb.) ahol sok 
ember megfordul, érintésmentes kézfertőtlenítő adagolókat kell kihelyezni. A kézfertőtlenítő 
adagolók ellenőrzése és feltöltése az intézményvezető, tagóvoda vezető ill. az általa megbízott 
személy feladata. A vizesblokkokban fertőtlenítőszeres kézmosás lehetőségét kell biztosítani. 

 A megelőzés érdekében, az óvoda helyiségeinek – különös tekintettel a konyhára vonatkozóan – 
takarításánál fokozottan kell figyelni a HACCP előírásainak betartására 

Fokozottan kell a takarítási feladatokat elvégezni azokban a helyiségekben, amelyeket a 
gyermekek használnak (csoportszoba, öltöző, mosdó, tornaszoba…). 

Kiemelten fontos napjában többször is fertőtleníteni azokat a felületeket, amelyeket gyakran 
érintenek kézzel (kilincsek, korlátok, villanykapcsolók, gyermekasztalok, székek, pult és a polcok, 
öltöző szekrények. A játékok fertőtlenítése szintén napi szinten szükséges. 

A gyermekek fogápolásra használt eszközeinek gyakori fertőtlenítő tisztítása, akár heti vagy napi 
rendszerességgel szükséges. 

A fertőtlenítő takarításhoz, fertőtlenítéshez, fertőtlenítő kézmosáshoz csak az engedéllyel 
rendelkező biocid illetve virucid hatóanyag tartalmú fertőtlenítő szerek használhatók, amelyek az 
intézmény biztosítani köteles. A készítmény engedélyszáma (OTH, EMMI, MNK) a termék 
címkéjén kerül feltüntetésre.  

A takarításhoz a dolgozóknak az ajánlott védőfelszereléseket kell viselniük! 
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A gyermekek ágyneműinek, törölközőinek mosását vállalkozó végzi, az óvodában mosott 
textíliákat mindenképpen fertőtlenítő vasalás után lehet használni. 

Abban az esetben, ha bármelyik munkavállaló megbetegedést jelent be, illetve a betegség 
tüneteit már a munkahelyén érezte, akkor a munkahelyet sürgősen fertőtleníteni kell, még mielőtt 
más munkavállaló az adott helyiségben a munkát megkezdené. Fontos feladat a helyiség 
átszellőztetése is. 

Intézkedési terv a pandémia helyi kialakulásának esetén 

A pandémia helyi kialakulásának esetén haladéktalanul jelezni kell a fenntartó 
önkormányzatnak.  

Az óvodai zárlatról, az ügyelet megszervezésének szükségességéről, az óvoda zárva tartásáról, 
annak idejéről csak a fenntartó hozhat döntést, és a polgármesteri utasítás szerint köteles 
intézkedni az intézményvezető.  

Az intézménynél a szakmai és tanulmányi utakat fel kell függeszteni. 

Zárva tartás elrendelése esetén, tekintettel a kialakult helyzetre és a fenntartói utasításra, az 
óvoda épületeiben gyermeket nem lehet fogadni, csak a dolgozók tartózkodhatnak.  

Helyi pandémia kialakulása esetén a fenntartó utasítása alapján elrendelt gyermekfelügyeletet fel 
kell függeszteni a fenntartóval való haladéktalan egyeztetést követően. 

A fertőtlenítés elvégzését a város krízismenedzsmentjének döntése alapján arra kijelölt, külső 
szerv végzi el. 

A helyileg, intézményen belül kialakult pandémia időtartama alatt minden munkavállalónak fel 
kell függeszteni a munkavégzési kötelezettségét és meg kell tiltani a munkahelyre történő 
belépését. 

Ahol lehetséges, - pl. intézményvezető, gazdasági ügyintéző, óvodatitkár esetében – ott el kell 
rendelni a távmunka végzést (home office), amihez használni kell a rendelkezésre álló távoli 
elérést biztosító informatikai technológiákat és a telefonos kommunikációt. 

Az intézmény gazdasági ügyintézője a kulcsfontosságú munkavállalók listáját felülvizsgálja és a 
vezetők utasítása alapján helyesbíti, ha a kijelölt munkavállalók személyében változás történt. 

Betegség miatti hiányzás és távolmaradás 

A pandémia meghatározott időszakában az intézmény óvodatitkára, köteles minden nap 10.00-ig 
az előző napi, gyermekfelügyletet igénybe vevő gyermekek létszámának rögzítése a KIR-ben, 
napi létszámjelentés küldése a fenntartó felé. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni arra, hogy 
azonnal kötelesek bejelenteni, ha nem tudnak munkába állni lehetőleg úgy, hogy a távollét 
indokát is megadják. 

A foglalkozás egészségügyi szolgáltató biztosítja az egészségügyi konzultációkat, valamint 
felkészül a betegséggel és sürgős esetekkel kapcsolatos tanácsadásra, szükség esetén 
gondoskodik a megbetegedettek az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrend szerint való 
sorsáról. 

Azon munkavállalók, akik betegek lesznek vagy a betegség tüneteit vélik magukon felfedezni, 
azonnal kötelesek azt a munkahelyi vezetőjük felé jelezni és a munkát befejezni és a foglalkozás 
egészségügyi orvosnál jelentkezni. A megbetegedett munkavállalók teljes gyógyulásig nem 
állhatnak munkába. 
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Kommunikációs Tervezés 

A kommunikációs alapelveket az Intézkedési terv kommunikációra vonatkozó fejezetei 
tartalmazzák. A speciális feladatok itt kerültek szabályozásra. 

Belső kommunikációs célkitűzések 
 Az intézmény dolgozóinak a belső tájékoztatási lehetőségeit felhasználva kell 

tájékoztatását nyújtani a pandémiával kapcsolatosan végrehajtott és tervezett 
feladatokról, a kockázatokról és a pandémia esetén hozott intézkedésekről. Ezeket az 
információkat el kell juttatni a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda területén munkát végző 
VKSZ dolgozókhoz, beszállítókhoz, az intézménnyel kapcsolatban lévő partnerekhez is. 

 A szülőket a helyben szokásos módon, a faliújságon, honlapon keresztül, írásban, szóban 
tájékoztatni szükséges! 

 A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda munkavállalóival éreztetni kell, hogy kiemelten 
kezelik a munkavállalók egészségének védelmét, ennek érdekében hatékony 
kommunikációt és párbeszédet kíván folytatni a munkavállalókkal. 

 Növelni kell a pandémiával kapcsolatos tájékozottságot, és megismertetni az erre 
vonatkozó közegészségügyi információs forrásokat és irányelveket. 

Külső kommunikációs célkitűzések 
 Biztosítani kell, hogy az óvoda pozitív külső megítélése egy pandémia esetén sem 

csökkenjen. Ki kell hangsúlyozni, hogy a biztonság és a munkavállalók egészségének 
védelme a legfontosabb és ez nem gazdasági kérdés az intézményvezetés részéről. 

 Biztosítani kell, hogy a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda külső partnerei kellő időben és 
tartalommal tájékoztatást kapjanak a pandémiás tervezésről, intézkedésekről. 

 Biztosítani kell az intézmény belső pozitív megítélésének fenntartását. 

 Kommunikációs stratégia 

A kommunikációs stratégia azonos az egyéb veszélyhelyzetekben alkalmazott kommunikációs 
stratégiával. 

A kommunikációs feladatokat az óvodapedagógusok, gazdasági ügyintézők, óvodatitkár, 
intézményvezetés (intézményvezető, óvodavezető helyettes, tagóvoda vezető) végzik. 

Óvodapedagógusok:  

A megelőzés érdekében elengedhetetlen a gyermek felé történő, életkori sajátosságoknak 
megfelelő kommunikáció. 

Beszélgetni kell a betegségek megelőzésének módjáról az intézmény Egésznevelési programjának 
megfelelően: Meg kell tanítani, gyakoroltatni kell a gyermekekkel a helyes kézmosást, a 
zsebkendőhasználatot, orrfújást, illetve a higiénés szabályok betartásának szokásait. 

Óvodatitkár: 

Napi létszámjelentés a KIR-be az óvodai felügyelet, ill. az étkeztetés igénybe vételéről 

Gazdasági ügyintézők: 

Kommunikáció a Szolgáltató szervekkel (VKSZ, VeInSzol, MÁK…) 

Intézményvezetés: 

Kommunikáció a dolgozókkal, a fenntartó képviselőjével, szülőkkel, partnerekkel. 



A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Pandémiás felkészülésének és 

végrehajtásának utasítása 

    

 

14 
 

A kríziskommunikációs tervet évente felül kell vizsgálni, és frissíteni kell, amennyiben olyan 
változás következik be, amely lényegesen módosítja a pandémia esetén szükséges 
kommunikációs intézkedéseket. 

A kommunikáció alapelvei 

A kríziskommunikáció során az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt: 

 A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 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 az megelőző intézkedések szerepét egy pandémia 
kezelésében. 

 Ki kell hangsúlyozni, hogy az intézmény valamennyi dolgozója felelősséggel tartozik a 
munkavállalók, a gyermekek egészségének védelméért. 

 Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda vezetősége egy pandémia kapcsán felmerülő 
feladatok és a tervezés során a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra törekszik. 

 

 

Záró rendelkezések 
 
Jelen Utasítás 2020………………………………………………………...-én lép hatályba. 
 
Az utasítás betartásáért, ellenőrzéséért, végrehajtásáért a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 
minden dolgozója felel. 
Az utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori jogszabályok az irányadóak. 
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1. számú melléklet: Pandémia fázisai a WHO definíciója szerint 

 

WHO fázisbeosztás 

Inter-pandémiás időszak 

1. fázis 
Állati eredetű vírusok és egyéb járványos megbetegedések által okozott emberi megbetegedéseket nem 
jelentenek. 

2. fázis 
Házi, vagy vadon élő állatok között terjedő vírusok és egyéb járványos megbetegedések emberi 
megbetegedést idéznek elő, és ezért ez lehetséges pandémiás fenyegetést jelent. 

3. fázis 
Az állati, vagy emberi-állati reasszortáns vírusok, és egyéb járványok szórványos megbetegedéseket, 
vagy kisebb eset-halmozódásokat okoznak emberek között, de még nem képesek olyan hatékonyan 
emberről emberre terjedni, hogy a lakosság körében folyamatosan járványokat okozzanak. 

Pandémiás riasztás időszaka 

4. fázis 
Egy meghatározott, állati, vagy emberi-állati reasszortáns vírus és egyéb járványos megbetegedések 
bizonyítottan képesek emberről emberre hatékonyan terjedni, és egy adott országban a lakosság 
körében folyamatosan járványokat okozni. 

5. fázis 

Az emberi megbetegedések nagyobb gócokban jelentkeznek, de az emberről emberre történő terjedés 
még mindig csak kis területre korlátozódik, ami arra utal, hogy a vírus és egyéb járványos 
megbetegedések egyre jobban adaptálódnak az emberi szervezethez, de az emberre történő terjedési 
képessége még nem tökéletes. 

Pandémiás időszak 

6. fázis 

Az 5. fázisra 
meghatározott 
kritériumokon túl 
ugyanaz a vírus és 
egyéb járványos 
megbetegedések 
folyamatosan képesek a 
lakosság körében 
járványokat okozni egy 
másik WHO régió 
legalább egy 
országában. 

6. a. 

A pandémia vírus altípus és egyéb járványos megbetegedések 
folyamatosan képesek a lakosság körében járványokat okozni 
legalább két WHO régióban, amelyek egyike sem a WHO Európai 
Régiója. 

6. b. 

A pandémia vírus és egyéb járványos megbetegedések 
folyamatosan képesek a lakosság körében járványokat okozni 
legalább két WHO régióban, ezek közül az egyik a WHO Európai 
Régiója. 

6. c. 
A pandémia vírus és egyéb járványos megbetegedések 
Magyarországon a lakosság körében járványosan terjednek. 

6. d. 
A vírus és egyéb járványos megbetegedések Magyarországon 
regionális járványt okoznak. 

6. e. 
A vírus és egyéb járványos megbetegedések Magyarországon 
országos járványt okoznak. 

A járvány csúcsát követő időszak 

A vírus és egyéb járványos megbetegedések által okozott megbetegedések 
előfordulási gyakorisága a megfelelő surveillance-szal rendelkező országok 
többségében a járvány csúcsán tapasztalt szint alá csökken. 

Lehetséges következő 
járványhullám 

A pandémiát okozó vírus és egyéb járványos megbetegedések előfordulási 
gyakorisága a megfelelő surveillance-szal rendelkező országok többségében 
újból emelkedik. 

Pandémiát követő időszak 

A vírus és egyéb járványos megbetegedések előfordulása a megfelelő 
surveillance-szal rendelkező országok többségében a szezonális influenza és 
egyéb járványos megbetegedések előfordulási gyakoriságának alapszintjére 
tér vissza. 
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2. sz.melléklet: A közösségi érintkezés korlátozásával kapcsolatos 
intézkedések és az elrendelés időpontja 

 

INTÉZKEDÉSEK A 3. FÁZISBAN 

Intézkedések: 

a) Pandémiás időszakban az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda és a külső szervezetek 
riasztási, kapcsolattartási pontjainak a meghatározása, és rögzítése, változások 
követése. 

Felelős: a baleset-elhárítási feladatokért felelős személy – intézményvezető, 
tagóvoda vezető, vagy helyettese, Tagóvoda vezető 
Határidő: folyamatos 

b) Kritikus munkakörök, illetve a hozzá tartozó létszámok meghatározása. 

Felelős: Intézményvezető, közreműködik minden vezető 
Határidő: folyamatos 

c) Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda pandémiás terv elkészítése, évenkénti 
felülvizsgálata. 

Felelős: Intézményvezető, közreműködik minden vezető 
Határidő: folyamatos 

d) Védőeszközök, szájmaszkok, gumikesztyű, fertőtlenítő kézmosó szappanok, 
tisztítószerek  beszerzése a meghatározott létszámra, lejárat estén cseréje. 

Felelős: gazdasági ügyintéző  
Határidő: folyamatos 

e) Szezonális influenzaoltások megszervezése, végrehajtása. 

Felelős: Óvodatitkár, foglalkozás egészségügyi szolgáltató 
Határidő: folyamatos 

f) Pandémiával és a védekezéssel kapcsolatos felvilágosítás és tájékoztatás végrehajtása. 

Felelős: foglalkozás egészségügyi szolgáltató,  
Határidő: folyamatos 

 

INTÉZKEDÉSEK A 4. FÁZISBAN 

Belépési időpontja → önállóan az ismérvek alapján, vagy az illetékes hatóság 
bejelentése után 

Intézkedések: 

a) A Pandémiás vezetési csoport figyelemmel kíséri a pandémia terjedését a felkészülés 
helyzetét és egyeztet a kialakult helyzetről és a végrehajtandó feladatokról. Javaslatot 
tesznek a menedzsment felé a szükséges intézkedésekre. 

Felelős: az intézmény vezetője 
Határidő: a pandémia 4. fázisába történő belépést követően 

b) A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Pandémiás tervének aktualizálása, ha szükséges. 

Felelős: intézményvezető, tagóvoda vezető 
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Határidő: a pandémia 4. fázisába történő belépést követően 

c) Tájékoztató kiadása a kialakult pandémiás helyzetről és az elkövetkezendő időszak 
feladatairól a munkavállalók felé. 

Felelős: intézményvezető, tagóvoda vezető 
Határidő: folyamatos 

d) Kritikus munkakörök felülvizsgálata, pontosítása. Felkészülés az esetleges munkaerő 
kiesés helyettesítésére, pótlására. 

Felelős: intézményvezető, tagóvoda vezető, óvodavezető helyettes, gazdasági 
ügyintéző         
Határidő: a pandémia 4. fázisába történő belépést követően 

e) Védőeszköz készletek felmérése, ellenőrzése. Az igényeknek megfelelően intézkedés a 
hiány pótlására, beszerzésre. 

Felelős: intézményvezető, óvodatitkár 
Határidő: a pandémia 4. fázisába történő belépést követően 

 

INTÉZKEDÉSEK AZ 5. FÁZISBAN 

Belépési időpontja →önállóan az ismérvek alapján, vagy az illetékes hatóság 
bejelentése után 

Intézkedések (amennyiben az előző fázis intézkedései nem kerültek végrehajtásra 
azokat el kell végezni): 

a) A pandémiával kapcsolatos kommunikáció fokozása a dolgozók, szülők, gyermekek 
körében: tájékoztatók kihelyezése, honlapon való kommunikálás 

Felelős: intézményvezető, tagóvoda vezető, óvodapedagógusok 
Határidő: folyamatos 

 

INTÉZKEDÉSEK A 6. FÁZIS „A” SZINTEN 

A pandémiát okozó vírus, vagy más kórokozók folyamatosan képesek a lakosság 
körében járványokat okozni legalább két WHO régióban, amelyek egyike sem a WHO 
Európai Régiója. 

Belépési időpontja →önállóan az ismérvek alapján, vagy az illetékes hatóság 
bejelentése után 

Intézkedések (amennyiben az előző fázis(ok) intézkedései nem kerültek 
végrehajtásra azokat el kell végezni): 

a) A munkavállalók tájékoztatása a pandémia idején végzendő tevékenységekről, azok 
tartalmáról, a munkakörök helyettesítési rendjéről, az egyéni védőeszközök 
használatáról, a magatartási szabályokról, a járvánnyal kapcsolatos ismeretekről, a 
védekezés módszereiről, a tünetek észlelése esetén a teendőkről. 

Különös tekintettel a takarítási és védekezési szabályok hangsúlyozására: fertőtlenítő 
takarítás, fertőtlenítő szappan, papírtörlők kihelyezése a mosdókba. Figyelmeztetés a 
Házirend egészségvédő szabályaira, annak betartására – A gyermekmosdóba, 
csoportszobába, az óvoda gyermekek által használt helyiségeibe utcai cipővel belépni 
tilos! A szülők csak a számukra kijelölt mosdót használhatják! 
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Felelős: intézményvezető, tagóvoda vezető, óvodapedagógusok, konyhai 
dolgozó, dajka 
Határidő: a pandémia 6/a fázisába történő belépést követően 

 

INTÉZKEDÉSEK A 6. FÁZIS „B” SZINTEN 

A pandémiát okozó vírus, vagy más kórokozók folyamatosan képesek a lakosság 
körében járványokat okozni legalább két WHO régióban, ezek közül az egyik a WHO 
Európai Régiója. 

Belépési időpontja →önállóan az ismérvek alapján, vagy az illetékes hatóság 
bejelentése után 

Intézkedések (amennyiben az előző fázis(ok) intézkedései nem kerültek 
végrehajtásra azokat el kell végezni): 

a) Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda munkavállalóinak külföldre utazásának, illetve 
külföldi személyek fogadásának minimalizálása, illetve utazási és fogadási korlátozás 
bevezetése a pandémiával érintett országokba. 

Felelős: vezetők 
Határidő: a pandémia 6/b fázisába történő belépést követően 

b) A szükséges védőeszközök, tisztítószerk ellenőrzése, szükség esetén kiegészítése. 

Felelős: gazdasági ügyintéző, óvodatitkár 
Határidő: a pandémia 6/b fázisába történő belépést követően 

 

INTÉZKEDÉSEK A 6. FÁZIS „C” SZINTEN 

A pandémiát okozó vírus, vagy más kórokozók Magyarországon a lakosság körében 
járványosan terjednek. 

Belépési időpontja →önállóan az ismérvek alapján, vagy az illetékes hatóság 
bejelentése után 

Intézkedések (amennyiben az előző fázis(ok) intézkedései nem kerültek 
végrehajtásra azokat el kell végezni): 

a) Az óvodaépületekre vonatkozó zárási tevékenység áttekintése, az őrzés-védelmi 
feladatok fokozott megszervezése. 

Felelős: intézményvezető, tagóvoda vezető 
Határidő: a pandémia 6/c fázisába történő belépést követően 

 

INTÉZKEDÉSEK A 6. FÁZIS „D” SZINTEN 

A pandémiát okozó vírus, vagy más kórokozók Magyarországon regionális járványt 
okoznak. 

Belépési időpontja →önállóan az ismérvek alapján, vagy az illetékes hatóság 
bejelentése után 

Intézkedések (amennyiben az előző fázis(ok) intézkedései nem kerültek 
végrehajtásra azokat el kell végezni): 

a) Az óvodaépületekbe történő belépések korlátozása, beléptető zsiliprendszer kialakítása, 
a belépők közlekedési sávjának, területének kijelölése 
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Felelős: intézményvezető, óvodavezető helyettes, tagóvoda vezető 
Határidő: a pandémia 6/d fázisába történő belépést követően 

b) Szülök tájékoztatása, Fenntartói közlemények, tájékoztatók, nyilatkozatok elérhetővé 
tétele. Az egy légtérben tartózkodók biztonságos elhelyezéséhez szükséges 
korlátozások megvizsgálása.  

Felelős: intézményvezető, óvodavezető helyettes, tagóvoda vezető 
Határidő: a pandémia 6/d fázisába történő belépést követően 

c) A dolgozók az óvodapedagógusok, a szülők jelzése alapján a betegségek és a 
munkahelyi hiányzások nyilvántartásának napi vezetése és napi jelentést készítése, 
Minden nap 10.00-ig az előző napi, gyermekfelügyletet igénybe vevő gyermekek 
létszámának rögzítése a KIR-ben, napi létszámjelentés küldése a fenntartó felé  

Felelős: óvodatitkár 
Határidő: a pandémia 6/a fázisába történő belépést követően folyamatosan 

d) Az intézményen belüli tömegrendezvények (óvodai szintű rendezvények, ünnepségek, 
szakmai előadások, oktatások, továbbképzések,  stb.) betiltása. 

Felelős: Pandémiás vezetési csoport 
Határidő: a pandémia 6/d fázisába történő belépést követően 

e) A munkavállalók, az óvodába belépők fokozott ellenőrzése a be és kiléptetési pontokon, 
önellenőrzésre, fertőtlenítő kézmosásra való felszólítása. 

Felelős: Intézmény vezetője, tagóvoda vezető, közreműködik: az általa kijelölt 
személy 
Határidő: a pandémia 6/d fázisába történő belépést követően 

f) A fertőző, vagy betegséggyanús személy(ek), kivonása a munkából, beteg gyermekek 
azonnali elkülönítése., szülő értesítése. 

Felelős: intézményvezető, tagóvoda vezető, közreműködnek: 
Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek 

Határidő: a pandémia 6/d fázisába történő belépést követően 

 

INTÉZKEDÉSEK A 6. FÁZIS „E” SZINTEN 

A pandémiát okozó vírus, vagy más kórokozók Magyarországon országos járványt 
okoznak. 

Belépési időpontja →illetékes hatóság bejelentése után 

Intézkedések (amennyiben az előző fázis(ok) intézkedései nem kerültek 
végrehajtásra azokat el kell végezni): 

a) Az óvoda részleges vagy teljes zárásának elrendelése. A gyermekfelügylet 
megszervezése: Tájékoztatás faliújságon, honlapon, közösségi oldalon, tagóvodában 
csillagpostán keresztül. A szülői igények felmérése. Gyermekfelügyelet és a 
munkabeosztás megszervezése, 

Felelős: Fenntartó – polgármester, intézményvezető, tagóvoda vezető  
Határidő: a pandémia 6/e fázisába történő belépést követően 

b) Védőeszközök használatának, higiéniai intézkedések operatív szinten történő 
elrendelése az intézmény mindkét óvodájában telephelyén. 

Felelős: intézményvezető - pandémiás csoport vezető, tagóvoda vezető 
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Határidő: a pandémia 6/e fázisába történő belépést követően 

c) Intézkedni kell az egyéni védőeszközök (maszkok, fertőtlenítő kézmosó stb.), és a 
veszélyes hulladékgyűjtők kihelyezésére a belépési pontokon és munkahelyeken. 

Felelős: pandémiás csoport vezető 
Határidő: a pandémia 6/e fázisába történő belépést követően 

d) Fokozott fertőtlenítés elrendelése, higiéniás rendszabályok bevezetése, elrendelése. 

Felelős: pandémiás csoport vezető 
Határidő: a pandémia 6/e fázisába történő belépést követően 

e) Értekezletek, több munkavállaló személyes jelenlétét feltételező tevékenységek tilalma 
(kivétel a biztonság fenntartásához kapcsolódó csoport munka). Az irányítást és 
kapcsolattartást alapvetően telefonon, illetve interneten, belső rendszeren keresztül 
kell végrehajtani, ahol ez lehetséges. 

Felelős: pandémiás csoport vezető  
Határidő: a pandémia 6/e fázisába történő belépést követően 

f) Ügyeleti rendszer megszervezése. Kritikus munkakörben dolgozók szabadságolások 
felfüggesztése, lakóhely elhagyás korlátozásának bevezetése (lakáskészenlét), 
valamint az elérhetőségük pontosítása.  

Felelős: pandémiás csoport vezető 
Határidő: a pandémia 6/e fázisába történő belépést követően 

g) Felkészülés a szolgáltatások korlátozásából adódó ellátási problémák kezelésére 
(hírközlés). 

Felelős: pandémiás csoport vezető 
Határidő: a pandémia 6/e fázisába történő belépést követően 

h) Amennyiben az országos hírközlő rendszereken átviteli problémák jelentkeznek áttérés 
a saját hírközlő rendszerre, a riasztás, tájékoztatás folyamatosságának biztosítása 
érdekében. 

Felelős: pandémiás csoport vezető 
Határidő: a pandémia 6/e fázisába történő belépést követően 

i) Kényszer állásidők elrendelése a nem kritikus munkakörökben. 

Felelős: Intézményvezető közreműködik: óvodavezető helyettes, tagóvoda 
vezető 

Határidő: a pandémia 6/e fázisába történő belépést követően 

 

INTÉZKEDÉSEK A PANDÉMIA CSÚCSÁT KÖVETŐ IDŐSZAK SZINTEN 

A pandémia első hullámának lezajlása Magyarországon. 

Belépési időpontja → illetékes hatóság bejelentése után 

Intézkedések: 

a) Meg kell vizsgálni, hogy mely intézkedéseket kell továbbra is életben tartani a pandémia 
további időszakában. Ennek megfelelően kell az üzemeltetésési tevékenységeket 
tovább folytatni. 

Felelős: Intézményvezető - pandémiás csoport vezető 
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Határidő: azt követően, hogy az illetékes hatóság bejelenti a pandémia csúcsát 
követő időszakot  

b) A két pandémia hullám közötti időszakban a korlátozások felülvizsgálata, amennyiben 
lehetséges feloldása. 

Felelős: Fenntartó, Intézményvezető 
Határidő: azt követően, hogy az illetékes hatóság bejelenti a pandémia csúcsát 

követő időszakot 

c) Felkészülés a pandémia következő hullámára. 

Felelős: Intézményvezető - pandémiás csoport vezető 
Határidő: azt követően, hogy az illetékes hatóság bejelenti a pandémia csúcsát 

követő időszakot  

INTÉZKEDÉSEK A LEHETSÉGES KÖVETKEZŐ PANDÉMIA HULLÁM IDŐSZAK 
SZINTEN 

Belépési időpontja → illetékes hatóság bejelentése után 
 
Intézkedések:  

Meg kell vizsgálni, hogy milyen intézkedéseket kell újból bevezetni a pandémia további 
időszakában. Ennek megfelelően kell a tevékenységet tovább folytatni. 
Az intézkedések megegyeznek a 6. fázisban végrehajtott intézkedésekkel. 

 

INTÉZKEDÉSEK A PANDÉMIÁT KÖVETŐ IDŐSZAKBAN 

Belépési időpontja → illetékes hatóság bejelentése után 

Intézkedések: 

a) Veszélyhelyzeti működés megszüntetése. 

Felelős: intézményvezető - pandémiás csoport vezető 
Határidő: azt követően, hogy az illetékes hatóság bejelenti a pandémia végét 

b) A pandémia végének kihirdetése, a szülők, munkavállalók tájékoztatása. A gyermekek 
fogadása, a nevelő-oktató munka megkezdése előtti ismételt takarítás, majd a 
gyermekek fogadása. 

Felelős: intézményvezető - pandémiás csoport vezető 
Határidő: azt követően, hogy az illetékes hatóság bejelenti a pandémia végét 

c) A pandémiával kapcsolatban hozott intézkedések, korlátozások feloldása, intézkedés a 
normál helyzet visszaállítására. 

Felelős: intézményvezető - pandémiás csoport vezető  
Határidő: azt követően, hogy az illetékes hatóság bejelenti a pandémia végét 

d) A pandémiás csoport működésének megszüntetése, alaphelyzet visszaállítása. 

Felelős: intézményvezető  
Határidő: azt követően, hogy az illetékes hatóság bejelenti a pandémia végét 

e) A pandémia felszámolásával kapcsolatban tett intézkedések értékelése, a szükséges 
javítóintézkedések meghozása, a tapasztalatok visszacsatolása. 

Felelős: az intézmény vezetője 
Határidő: azt követően, hogy az illetékes hatóság bejelenti a pandémia végét 
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NYILATKOZAT 

 

Tisztelt Munkatársunk, Partnerünk! 

 

Szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy a koronavírus (COVID-19) európai megjelenése és gyors 

terjedése miatt a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda is szigorú intézkedéseket vezet be a vírus 

terjedésének megakadályozása a dolgozói védelme érdekében, de lehetőség szerint a munka 

és az ellátás folytonosságának biztosítása mellet. 

Mivel Európában gyorsan növekszik a koronavírussal fertőzöttek száma, az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) és a Magyar Kormány ajánlásával valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság NAIH/2020/2586 „Tájékoztatás a Koronavírus járvánnyal 

kapcsolatos adatkezelésekről” összhangban, a megfelelő óvintézkedéseket megtesszük.  

Szeretnénk megkérni, hogy az alábbi kérdéseket mérlegelve nyilatkozzon: 

1. Észlel-e magán influenza-szerű tüneteket, mint pl. láz, torokfájás, fejfájás, nátha, köhögés? 

2. Van-e Önnek tudomása arról, hogy az elmúlt 14 napban érintkezésbe került olyan 

személyekkel, akik valószínűsíthetően vagy bizonyítottan megfertőződtek a COVID-19 nevű 

koronavírussal? 

3. Járt-e Ön az országhatáron kívül az elmúlt napokban? 

4. Van-e Önnek tudomása arról, hogy érintkezésbe került olyan személyekkel, akik az elmúlt 

napokban országhatáron túlról tért haza? 

Kedves Partnerünk, amennyiben a fenti kérdések bármelyikére igennel válaszolt, tisztelettel 

megkérjünk, hogy halassza el intézményünkben tervezett látogatását és erről értesítse az 

Önnel kapcsolatot tartó munkatársunkat. Ellenkező esetben kérem, írja alá az alábbi 

nyilatkozatot. 

Nyilatkozom, hogy a nyilatkozattételtől számítva 2 héten belül nem jártam 

külföldön, illetve nincs a közvetlen környezetemben (és közeli hozzátartozói 

körben) házi karanténban lévő személy. 

 

 

Dátum………………………………… 

        ……………………………………………. 

            Munkatárs/Partner  

mailto:vadvirag.ovoda@upcmail.hu
http://www.vadviragovi.hu/


A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Pandémiás felkészülésének és 
végrehajtásának utasítása 

    

 

 

8200 Veszprém, Avar u. 7/A 

Tel.: 88/560-892, 88/560-893 Fax: 88/560- 892 E-mail: vadvirag.ovoda@upcmail.hu Web: www.vadviragovi.hu 

 

Pandámiás terv kiegészítése 2020.03.25. 

 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában zárva tartása idején, ügyintézési ügyelet esetén 

szükséges minimális humánerőforrás. 

Vadvirág Óvoda , Veszprém Avar u. 7/A 

1 fő dajka (a takarítás, fertőtlenítés miatt) 

1 fő gazdasági ügyintéző 

Tagóvoda: Veszprém, Szent István u. 12. 

Ügyintézési ügylet a székhelyóvodában történik, a tagóvoda csak a karbantartási ügylet és az 

előre egyeztetett karbantartási munkavégzés alkalmával (heti 2 nap) szükséges. 

1 dajka (a takarítás és fertőtlenítés miatt) 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában zárva tartása idején, elrendelt gyermekfelügyelet 

esetén szükséges minimális humánerőforrás óvodai csoportonként (egy csoportban 5 fő 

gyermek fogadása történhet): 

A tagóvoda gyermekfelügyeletét is a Vadvirág Óvodába látjuk el. 

Vadvirág Óvoda , Veszprém Avar u. 7/A 

Igénytől függően – a szerint, kell meghatározni a minimális létszámot, hogy a 

gyermekfelügyletet hány órában kívánja a szülő igénybe venni:  

1 vagy 2 fő óvodapedagógus  

1 fő pedagógiai asszisztens 

1 vagy 2 fő dajka  

Továbbá az ügyintézési ügylet miatt szükséges minimális létszámú dolgozót is biztosítani kell 

akkor is, ha az épületben gyermekfelügylet van! 

1 fő dajka (a takarítás, fertőtlenítés miatt) 

1 fő gazdasági ügyintéző 

1 fő óvodatitkár 

 

 

 

 

      Barcza Béláné intézményvezető 
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Megismerési nyilatkozat 

A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Pandémias felkészülésének és végrehajtásának 

utasításában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat köteles 

vagyok betartani. 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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