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Kedves Szülők! 
 

 

A veszélyhelyzet alatt, ahhoz, hogy a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

ellen védekezni tudjunk mindenki egészségének megóvása érdekében a házirendet 

speciális szabályokkal egészítettük ki, melyeket ez a dokumentum tartalmaz. Be kell 

közösen tartanunk a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a koronavírus járvánnyal 

kapcsolatban kiadott óvodai ügyelettel kapcsolatos járványügyi szabályokat, melyekről 

bővebben itt olvashatnak: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-

tajekoztato/644-tajekoztatas-a-kotelezo-bolcsodei-es-ovodai-ugyelettel-kapcsolatos-

jarvanyugyi-szabalyokrol 

 

Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben várja az ügyeletet igénybe vevő 

gyermekeket. Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát, fejlődését az óvoda 

megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett 

házirendre vonatkozó speciális szabályokat szíveskedjenek megismerni, és a benne 

foglaltakat betartani! 

A házirendben meghatározásra kerülő szabályok, a veszélyhelyzet teljes időtartama 

alatt érvényesek.  

 

Hatálya kiterjed az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, 

szülőkre.  

 

Kérjük a tájékoztatóban foglaltak maradéktalan betartását, a felelősségteljes 

együttműködést. Kiemelten fontos az információk megosztása, a gyors 

helyzetfelismerés és reagálás, a korrekt kétoldalú tájékoztatás. Kérjük, ezen 

szempontok kiemelt kezelését. 

   

A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. Kérjük ennek tudomásul 

vételét! 
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1.  Óvodába érkezés és távozás  

 
A szülők óvodába való belépését a minimálisra csökkentjük, a gyermekeket 

munkatársaink veszik át az óvoda aulájában, előterében vagy ajtajában hogy a 

megbetegedés kockázatát és a járvány esetleges megjelenését mérsékeljük, megelőzzük. 

Az esetleges sorbaálláshoz a biztonságos távolságot padlómatrica segíti, azonban az óvoda 

előtt is kerüljék a csoportosulást, fegyelmezett magatartással, kellő távolságtartással 

legyenek egymástól (legalább 2m). A gyermekek átadása délután is az óvoda aulájában, 

előterében történik.  

 

Szülői nyilatkozat: 

A nyilatkozattétel célja, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által egészségügyi 

világkockázatnak nyilvánított koronavírus járvány (COVID-19) hatása a Budapest 

Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda (1134 Budapest, Angyalföldi út 

1.) vonatkozó jogszabályokban meghatározott működése tekintetében, továbbá az egyes 

Tagóvodákba és az Óvodaigazgatóságra (központba) belépő külső személyek, különösen a 

gyermekek, őket kísérő szülők és ott dolgozó munkatársak kapcsán minimalizálható 

legyen. 

 

Szülői nyilatkozat szükséges abban az esetben: 

- ha a gyermek és családja hosszabb idő után szeretne ismét óvodába jönni, 

- az új óvodai jogviszony létesítése esetén, 

- külföldi utazás utáni óvodakezdésnél, 

- önkéntes karanténban tartózkodás ideje után. 

 

2. Védő – óvó előírások 
 

- A gyermekek egy felnőtt kíséretével érkezhetnek az óvodába, illetve távozhatnak 

onnan.  

 

- Az épületben tartózkodó felnőtt személyeknek a maszk viselése kötelező. 

 

- Az aulába, előtérbe belépve a kihelyezett fertőtlenítő lábtörlő használata kötelező. 

 

- Játékos, szemléltető roll-up segíti a gyermekek tájékozódását személyi higiéniájukkal 

kapcsolatban a biztonságos és preventív egészségügyi szabályokról, szokásokról. 

 

- Minden reggel lézeres lázmérővel ellenőrizzük a testhőmérsékletüket.  

 

- Otthonról egy alvóka hozható be, amit alkoholos fertőtlenítővel lekezelünk. 

 

- Kérjük, hogy biztosítsanak gyermekük számára saját ivókulacsot, amit minden 

délután haza adunk fertőtlenítés céljából. 

 

- Szülői értekezletek, fogadó órák személyes megjelenéssel járó megtartásának 

szüneteltetése, email-es, online formában tervezhető. 

 

- Óvodai ügyelet összevontan kizárólag a szabadban, rossz időjárás esetén pedig csak 

csoportonként szervezhető. 
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- Külsős önköltséges szolgáltatások a járványhelyzet miatt bizonytalan ideig nem 

szervezhetőek. 

 

- Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket elkülönítjük és a szülőnek az 

értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, legkorábban a lázas 

állapot utáni jelzéstől számított 10 nap múlva jöhet ismét közösségbe. Az 

óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek 

elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásáról. Gyógyulásáról 

orvosi igazolás szükséges, melyet elektronikus úton is elfogadunk.  

 

 

- Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. 

 

 

- Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem 

látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a 

gyerekek. A gyermekeknek gyógyszert, egyéb gyógyszertári készítményt az 

óvodapedagógusok csak akkor adhatnak be, ha a gyermek speciális ellátásra szorul (pl. 

asztma, allergia, cukorbetegség, lázgörcs hajlam) és ezt írásban kérik, valamint 

szakorvosi igazolással igazolják. Ebben az esetben kizárólag címkével ellátott 

gyógyszert veszünk át, melyen szerepelnie kell a gyermek nevének, az adagolási 

útmutatónak, a dátumnak és a szülő aláírásának. 

 

- Amennyiben a családban a koronavírus megbetegedés gyanúja felmerül, illetve 

igazolódik, akkor azonnali jelzés szükséges az óvoda felé. Ebben az esetben a 

gyermek nem látogathatja az intézményt két hétig (14 nap). Hatósági házi karantén 

esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni.  

 

- Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg 

jelentkezésükkor, amin hamar elérhetőek szükség esetén.  

 

 

 

417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet 26 §. értelmében a koronavírus- világjárvány által 

okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési – oktatási intézményben a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011- évi CXC. törvény 30 §. (5) bekezdése szerinti megyére, 

fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség 

esetén (gyermek, dolgozó) az adott intézményben kizárólag az Oktatási Hivatal rendelhet el 

rendkívüli szünetet. 
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6. Záró rendelkezések 
 

Készítette:    Erdélyi Nóra intézményvezető…………………………….   

Jóváhagyta:          Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat  

Érvényesség:        A fenntartó jóváhagyásától visszavonásig. 

  

 

 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

                                                                                                                                                               

Erdélyi Nóra sk. 

                                                                                                         intézményvezető 
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NYILATKOZAT 
A nyilatkozattétel célja, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által egészségügyi világkockázatnak 

nyilvánított koronavírusjárvány (COVID-19) hatása a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített 

Óvoda (1134 Budapest, Angyalföldi út 1.) vonatkozó jogszabályokban meghatározott működése tekintetében, 

továbbá az egyes Tagóvodákba és az Óvodaigazgatóságra (központba) belépő külső személyek, különösen a 

gyermekek, őket kísérő szülők és ott dolgozó munkatársak kapcsán minimalizálható legyen. 

 

Alulírott ……………………………………………………………, tényleges tartózkodási 

cím: ……………………………………………………………………… felelősségem 

tudatában a következő nyilatkozatot teszem (az alábbi kérdésekre a valóságnak megfelelő 

választ az üres jelölőnégyzetbe X-szel vagy + jellel jelölve, szükség esetén szövegesen 

kiegészítve): 

 

Kapcsolatba került-e az új koronavírus (COVID-19) fertőzésben igazoltan szenvedő, vagy arra 

gyanús beteggel? 

 Igen – az utolsó érintkezés dátuma: 

 Nem 

Jelentkezett-e az itt felsorolt - magas, 38C feletti láz, orrfolyás, torokfájás, ízületi/izom 

fájdalom, légszomj és légzési nehézségek (száraz köhögés), hányás, hasmenés, bőrkiütés, 

szemgyulladás, fülfájás - tünetek valamelyike? Ha igen, a tünet jelentkezésének dátumát is 

adja meg. 

 Igen – tünet megnevezése:                                             

tünet fellépésének dátuma: 

 Nem 

Részt vett-e külföldi utazáson az elmúlt 14 napban? 

 Igen – az alábbi ország(ok)ban: 

 Nem 

 

Alulírott aláírásommal büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentebb megadott személyes 

adataim pontosak és teljesek, valamint válaszaim a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszem, hogy a 

tagintézménybe/igazgatóságra történő belépés feltétele, hogy a testhőmérsékletemet megmérjék (37,9 °C felett a 

területre nem léphetek be!) és e nyilatkozatot valósághűen megtegyem. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fenti személyes adataimat a fenti célból a Budapest Főváros XIII. 

kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda, mint adatkezelő működésére vonatkozó jogszabályokra tekintettel a 

GDPR 6. cikk (1) e) (közfeladat ellátása, közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása) és 9. cikk (2) bek. i) (népegészségügy területét érintő közérdek) jogalappal adtam meg, és azokat az 

adatkezelő a nyilatkozat keltezésétől számított 90. napig kezeli (ha nincsen jogszabályi kötelezettség vagy 

felmerülő érdek a további tárolásra), továbbá adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót 

megismertem és tudomásul vettem. 

 

Dátum: ………………………………… 

       ……………………………………. 

                aláírás 
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Adatkezelési tájékoztató 
COVID-19 nyilatkozatban rögzített adatok kezelésével kapcsolatban 

Adatkezelő: Adatkezelő: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda 

székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 1. 

adószám: 16928046-2-41 

telefonszám: (1) 340-2988 

e-mail: egyesítettovoda@ovoda.bp13.hu 

önállóan képviseli: Erdélyi Nóra intézményvezető  

adatvédelmi tisztviselő: Hoffer Ivett intézményvezető helyettes, postai úton elérhető 

az adatkezelő székhelyének címén, továbbá elektronikusan a 

egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu címen.  

Az adatkezelés célja: a veszélyeztetettség felmérése, a szükséges intézkedések meghozatala, kapcsolattartás 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) pontja tekintettel arra, hogy közfeladatot lát el, amely minden 

más jogalapot (pl. jogi köt. teljesítése 6. cikk (1) c) pontja,  9. cikk (2) bek. i) 

(népegészségügy területét érintő közérdek)) magába olvaszt a NAIH 2018. évi 

beszámolója alapján. 

Az adatkezelés időtartama: nyilatkozat keltezésétől számított 90. nap (ha egyébként nincsen jogszabályi 

kötelezettség vagy felmerülő érdek a további tárolásra) 

Kezelt adatok köre és célja:  lásd a nyilatkozatban meghatározott személyes adatokat, valamint a válaszokból 

következtetésként levonható és a testhőmérséklet méréséből fakadó egészségügyi 

adatokat. Az adatok célja a beazonosítás, fertőzöttség felmérése és az adatokból 

következő szükséges intézkedések végrehajtása 

Adatok forrása:  érintettek 

Érintettek:  minden természetes személy, aki a nyilatkozat adatkörei által beazonosítható, 

beazonosított (pl. szülő). 

Címzettek: alapvetően nincsen, de fertőzöttség esetén Adatkezelőnek jelentési kötelezettsége 

állhat fenn az aktuális jogszabályi előírások alapján! 

Adatfeldolgozás: nincsen 

Hozzáférésre jogosultak: Tagóvodavezető, helyettes, intézményvezető, intézményvezető helyettes, 

intézményvezető által e feladattal megbízott munkavállaló 

Automatizált döntéshozatal, 

profilalkotás: 

Nem történik 

Jogok: Érintett jogaival (hozzáférés (iratbetekintés), helyesbítés, korlátozás, tiltakozás) az 

Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a 

hatósághoz (www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu), és ha megítélése szerint 

megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. 
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