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A Városmajori Óvodák Házirendjének kiegészítése 

a koronavírus járványveszély fennállása alatt alkalmazandó szabályokról 

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat fenntartásában álló Városmajori Óvodák 
(OM azonosító: 034487,  intézményvezető: Bálint Beáta a továbbiakban: Óvoda) a koronavírus 
(COVID-19) fertőzés magyarországi terjedésének megfékezése, az Óvodát látogató 
gyermekek és hozzátartozóik egészségének védelme, továbbá az Óvodában az egészséges és 
biztonságos tartózkodás feltételeinek biztosítása érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 22. §-a alapján – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályait is figyelembe véve 
– Házirendjét a koronavírus járványveszély fennállásának idejére az alábbi rendelkezésekkel 
egészíti ki. 

I. A gyermekek óvodai tartózkodásának, óvodai foglalkozáson való részvételének 
speciális feltételei 

1. Az Óvoda 2020. június 2. napján történő újra nyitását követően a gyermek szülője vagy 
törvényes képviselője (a továbbiakban: szülő) – a gyermek által látogatott első nevelési nap 
megkezdését megelőzően – a koronavírus járványveszéllyel összefüggésben az Óvoda által 
alkalmazott nyilatkozat megtételére köteles.  

2. Amennyiben a nyilatkozat tartalma alapján a gyermek kapcsán a koronavírussal való fertőződés 
veszélye áll fenn – ezen körülmény fennállásának ideje alatt – a gyermek az Óvodába nem 
hozható és nem vehető be. Az ilyen okból történő mulasztást – egyéb alapos indokkal történő 
mulasztásként – igazoltnak kell tekinteni.  

3. Amennyiben a szülő a nyilatkozattételt megtagadja, úgy a gyermek az Óvodába nem hozható és 
nem vehető be.  

4. A szülő köteles a gyermek Óvodába történő behozatalát megelőzően minden alkalommal a 

gyermek testhőmérsékletének mérésére. Amennyiben az a 37,3 ̊C-ot eléri vagy azt meghaladja, a 
gyermek az Óvodába nem hozható és nem vehető be. Az ilyen okból történő mulasztást – 
egyéb alapos indokkal történő mulasztásként – igazoltnak kell tekinteni. 

5. Amennyiben a gyermeken megbetegedés jelei tapasztalhatók, úgy az Óvodába nem hozható és 
nem vehető be, az óvodai foglalkozáson történő részvétele kizárólag orvosi igazolás birtokában 
megengedett, mely tanúsítja, hogy egészséges, közösségbe mehet. 

6. Amennyiben a gyermek Óvodában történő tartózkodásának ideje alatt a gyermeken 
megbetegedés jelei tapasztalhatók, úgy az Óvoda munkatársa – így kifejezetten az óvodai dajka 
vagy az óvodapedagógus – a gyermek testhőmérsékletét érintés nélküli lázmérővel megméri. 

Amennyiben az érték a 37,3 ̊C-ot eléri vagy meghaladja, az Óvoda a szülőt értesíti, aki köteles a 
gyermeket az Óvodából haladéktalanul elvinni. A gyermeknek az Óvodában történő 
tartózkodása, óvodai foglalkozáson történő részvétele a továbbiakban kizárólag orvosi igazolás 
birtokában megengedett, mely tanúsítja, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet. Fentiek 
érdekében a szülő köteles biztosítani, hogy az Óvoda számára rendelkezésre bocsátott 
elérhetőségén a gyermek óvodai tartózkodásának ideje alatt folyamatosan elérhető legyen. 
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7. Amennyiben a szülő a koronavírus járványveszélyre tekintettel nem kívánja gyermekét a 
fennálló nevelési évben Óvodába vinni, ezt írásban kérelmezheti az intézményvezetőnél, mely 
távolmaradás az intézményvezető által engedélyezésre és a hiányzás ezáltal igazolásra kerül. 

II. Az Óvoda területén történő tartózkodás szabályai 

1. Az Óvoda működési területére történő belépés a gyermeket kísérők számára kizárólag a száj és 
az orr eltakarására alkalmas arcmaszkban, kendőben vagy sálban engedélyezett azzal, hogy a 
gyermeket kizárólag egy fő szülő vagy arra jogosult más hozzátartozó kísérheti be, illetve viheti 
el az Óvodából. 

2. Az Óvoda épületének bejárati ajtóit – az időjárási körülményektől függően – a gyermekek 
érkezésére és távozására nyitva álló idősávban – a gyermekek megfelelő őrzésének, 
felügyeletének biztosítása mellett – tárva kell tartani, biztosítva annak lehetőségét, hogy a 
belépni kívánó személy azokon érintkezés nélkül haladhasson át.  

3. Az Óvoda működési területére történő belépést követően a kihelyezett kézfertőtlenítő folyadék 
szakszerű használata kötelező. 

4. Az Óvoda épületében – annak előterében, öltöző részében, illetve mellékhelyiségében – 
minimalizálni kell a szülők, illetve az arra jogosult más hozzátartozók tartózkodási idejét, a 
személyes kontaktusok elkerülése érdekében a szülőknek, illetve az arra jogosult 
hozzátartozóknak megfelelő mértékű (körülbelül 2 m) távolságot kell tartaniuk egymástól.  

5. A koronavírus járványveszély fennállása alatt az Óvoda területére kizárólag a gyermek napi 
tartózkodásához elengedhetetlenül szükséges tárgyak hozhatók be (pl. tornafelszerelés, 
váltóruha, váltócipő stb.), mely tárgyak rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről a szülő köteles 
gondoskodni. A nem szükséges tárgyak (pl. játékok) behozatala szigorúan tilos. 

 

A Házirend jelen kiegészítése annak visszavonásáig, vagy eltérő szabályok megalkotásáig, legkésőbb 
azonban a koronavírus járványveszély fennállásáig alkalmazandók. 

 

Budapest Hegyvidék, 2020. május 27. 

 

_______________________ 

Bálint Beáta 

intézményvezető 

 

 

_______________________ 

a nevelőtestület képviseletében 

Bándi Orsolya 
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A Városmajori Óvodák Házirendjének kiegészítése során 

alkalmazott szülői 
NYILATKOZAT 

a koronavírus járványveszéllyel összefüggésben  

 

Alulírott ………………………………….………….., mint…………..………………………… nevű gyermek törvényes 

képviselője nyilatkozom, hogy 

 megismertem és betartom az Óvoda koronavírus járványveszély fennállása alatt 
alkalmazandó Házirend-kiegészítésében foglaltakat, 

 gyermekem testhőmérsékletének ellenőrzéséről minden reggel gondoskodom, és 
amennyiben az eléri vagy meghaladja a 37,3 °C-ot, vagy egyébként megbetegedés tüneteit 
észlelem rajta, felügyeletét az Óvodán kívül biztosítom, 

 gyermekem, a vele közös háztartásban élők, továbbá a gyermekemmel napi kapcsolatba 
kerülő személyek koronavírus fertőzöttsége nem igazolódott, közegészségügyi okból 
történt hatósági elkülönítés, foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat hatálya alá nem 
tartoznak, koronavírus fertőzöttségre utaló tüneteket (pl. láz, köhögés, nehézlégzés) nem 
mutatnak, és 

 amennyiben a jövőben fenti pontban rögzített személyek fertőzöttségére utaló körülmény 
merül fel, koronavírus fertőzöttségük igazolt lesz vagy közegészségügyi okból történt 
hatósági elkülönítés, foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat hatálya alá kerülnek, 
illetve tudomásomra jut, hogy gyermekem olyan személlyel került kapcsolatba, akinek 
koronavírus fertőzöttsége felmerül, ennek tényét az intézményvezető részére 
haladéktalanul bejelentem és gyermekem felügyeletét az Óvodán kívül biztosítom. 
Tudomásul veszem, hogy a fertőzöttség tényén vagy gyanúján kívül további információ 
szolgáltatására nem vagyok köteles, bejelentésemben az érintett személyt megneveznem 
nem kell. 

 

Kelt: Budapest Hegyvidék, 2020. …………………………….. 

 

……………………………………….. 
aláírás 

törvényes képviselő 
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