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A kliensek fogadására vonatkozóan kidolgozott eljárásrend: 

 

 A szolgáltatást igénybe vevő gondviselő írásban nyilatkozzon arról, hogy nincs tudomása COVID-

fertőzés fennállásáról az elmúlt két hétre visszatekintve sem maga és gyermeke, sem közvetlen 

környezetére vonatkozóan. 

 A Tagintézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek, szülő és dolgozó jöhet. 

Ennek fokozott betartására felhívjuk a szülők (a vizsgálati behívólevélben, illetve a bejárati ajtóra 

kifüggesztett tájékoztatón is) és a dolgozók figyelmét egyaránt. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyakori, alapos szappanos kézmosásra, kézfertőtlenítésre. Kerülni 

szükséges továbbá a felesleges közvetlen testkontaktust, 

 Gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre állásáról, a 

használt zsebkendő elkülönített szemeteszsákba helyezéséről.  

 Nagyon fontos a foglalkoztató helyiségek, a mellékhelyiség, a váróhelyiség fokozott és folyamatos 

szellőztetése. 

 Ügyelni kell a Tagintézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A 

fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású 

szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.    

 Javasolt a bejáratánál, a használatba levő foglalkoztató helyiségekben, a kollégák által használt közös 

térben, illetve a mosdóhelyiségekben vírusölő hatású kézfertőtlenítő, papírtörlő elhelyezése, és annak 

használatára történő figyelemfelhívás. 

 A mosdóban egyszerre csak egy gyermek tartózkodhat, szükség esetén kísérője jelenlétében. A 

mosdóhasználat végén azonnal el kell végezni a kilincsek, csapok, fajanszok szükséges fertőtlenítését 

az adott gyermek után. 

 A szülő csak az adott időpontban (személyenként differenciálva a vizsgálati behívón feltüntetve, vagy 

a megbeszéltek alapján), hívásra léphet be a Tagintézménybe gyermekével. 

 A bejáratnál történő kötelező lábbeli (fertőtlenítőszerrel átitatott rongy a lábtörlőn) és kézfertőtlenítés 

(gél) után lehet az épületben tovább haladni. 

 A Tagintézmény váróhelyiségében egyszerre csak egy szülő tartózkodhat a gyermekével, lehetőleg a 

legkevesebb ideig, és törekedni kell a védőtávolság betartására. 

 Belépéskor kötelező a gyermeket kísérő felnőtt, illetve idősebb gyermek (általános iskolás kortól 

kezdődően) számára a maszk viselése és a kézfertőtlenítés. 
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 A vizsgálatok lefolytatásához szükséges a szülő/törvényes képviselő/k/ tájékoztatása, írásbeli 

belegyező nyilatkozata. 

 Csak egy fő kísérő érkezhet a gyermekkel. Ha a szülő jelenléte nem szükséges a fejlesztéshez, 

vizsgálathoz, akkor a Tagintézmény épületén kívül várakozhat. 

 A vizsgálatokon, foglalkozásokon a vizsgálat-/foglalkozásvezetőn kívül csak a gyermek, szükség 

esetén egy fő szülő/törvényes képviselő (maszkban) tartózkodhat, a védőtávolság betartásával.  

 A foglalkozások, vizsgálatok csak nyitott ablak mellett történhetnek. 

 A vizsgálatokon, foglalkozásokon a szülőnek biztosítani kell a gyermek számára saját ivókulacsban 

folyadékot (esetleg ennivalót). Az így keletkezett saját szemetet (szalvéta, papír zsebkendő, műanyag 

palack, stb.) egy nylon zacskóba kell tenni. Ezt a zacskót a szülő/gyermek bekötözi és beleteszi egy 

erre a célra elkülönített szemetes zsákba. 

 A következő gyermek fogadása a foglalkoztató helyiségekben csak a használt eszközök, bútorok, 

kilincs fertőtlenítését követően történhet, illetve biztosítani kell ablaknyitással a levegőcserét. 

 A takarítónő jelenléte – munkaideje alatt – biztosítható a fertőtlenítéshez, azon túl a szükséges 

napközbeni fertőtlenítések a kollégák bevonásával történik. 

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönük! 

 

Várpalota, 2020. június 8. 
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