POMÁZI VÁROS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGA
POMÁZ VÁROS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK
12/2020. számú
INTÉZKEDÉSE
az óvodák és bölcsődék újranyitásáról
Pomáz, 2020. május 21.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46§ (4). bek. meghatározott feladatkörömben eljárva a SARS-CoV-2 vírus („koronavírus”) által
okozott COVID-19 megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre, valamint a Kormány
251/2020. (V.20.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) elrendelt szabályokra tekintettel az
alábbiak szerint intézkedem:
1.

Az óvodák és a bölcsőde nyitására vonatkozó szabályok:
a.

Az óvodák, a bölcsőde a Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben,
teljes nyitva tartással működhetnek.

b.

A gyerekek óvodába és bölcsődébe történő belépését az Intézményi házirendnek megfelelően kell
végrehajtani, azaz óvodába, bölcsődébe közösségbe csak egészséges gyermek hozható.

c.

A gyermekek egészségi állapotáról nem szükséges orvosi igazolást kérni, elegendő az intézkedés
mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltése.

d.

1

.
Felelős: Intézményvezető, Óvodavezetők

2.
3.
4.

2
3

Amennyiben az óvodai ellátás alatt bármely gyermeknél betegség tünetei tapasztalhatók, a gyermeket el
kell különíteni a fertőző betegségek protokollja szerint kell eljárni.
Felelős: Óvodavezetők

5.

A beteg gyermek által használt helyiséget le kell zárni, a tűzoltóságot ózonos fertőtlenítés miatt értesíteni
kell a 325-123 telefonszámon. A gyerekeket és a dolgozókat egyéni védőfelszereléssel kell ellátni,
amelyet minden óvodában és bölcsődében készleten kell tartani. A készleten tartandó egyéni
védőfelszerelések számát az Intézményvezető igényelje a polgármesteri hivatal titkárságán.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: 2020. május 22. 12 óra

6.

A jelen intézkedést a hatálya alá tartozó valamennyi Intézmény részére megküldött körlevélben hirdetem
ki és Pomáz Város informatikai rendszerében teszem közzé és elérhetővé.

7.

Jelen intézkedés 2020. március 21. 19:00 órától hatályos.

Leidinger István
polgármester

1

Hatályon kívül helyezte a 13/2020. Intézkedés 2020.június 2-től
Hatályon kívül helyezte a 13/2020. Intézkedés 2020.június 2-től
3
Hatályon kívül helyezte a 13/2020. Intézkedés 2020.június 2-től
2

1

Melléklet az 12/2020.számú intézkedéshez
ELLENŐRZÉSI LISTA
Pomáz Város Önkormányzata törekszik a foglalkoztatottak biztonságának és egészségének megőrzésére, ezért a
veszélyhelyzet ideje alatt arra kérjük az Intézményekbe belépni szándékozó személyeket, hogy az alábbi
ellenőrzési lista kitöltésével segítsék az új koronavírus megbetegedés (COVID-19) terjedése ellen hozott megelőző
intézkedések betartását.
Kérjük, töltse ki az alábbi ellenőrzési listát:
1.
2

A kitöltő neve:
A gyermek neve:

3.

A nyomtatvány kitöltésének dátuma:

4.

Elérhetőség (e-mail, telefonszám):

5.

Tartózkodott-e Ön vagy gyermeke az
elmúlt 14 napban külföldön?
Van-e, volt-e kapcsolatban olyan
személlyel, aki koronavírussal fertőzött?
A gyermek egészséges-e?

6.
8.

A megadott adatokat biztonsági okból és a COVID-19 koronavírus-megbetegedés kapcsán hozott intézkedésekkel
kapcsolatban használjuk. Fenti adatokat kizárólag az Önnel kapcsolatban álló Intézményvezető vagy
foglalkoztatott ismerheti meg. Jelen nyilatkozatát a kitöltéstől számított 30 napon belül megsemmisítjük.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatok hiánya esetén, a gyermekét óvodába, vagy bölcsödébe nem hozhatja. az
Intézmény dolgozóinak és a többi gyermek személyi biztonság és egészség megőrzése érdekében, belépését
megtagadjuk.

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Aláírás:
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