Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
által fenntartott
Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ
Fokozott mértékű higiéniás szabályok eljárásrendje
Az alábbi szabályok betartása az intézménybe belépő és az ott, tartózkodó személyekre
vonatkozik. A szabályok betartása kötelező érvényű!

AZ INTÉZMÉNYBE VALÓ BELÉPÉSKOR, A BEJÁRATNÁL
➢ A bejárati ajtók előtt fertőtlenítős lábtörlő van kihelyezve
➢ A gyermekkocsikat és a kerekes székeket a fertőtlenítős lábtörlőn kötelező áttolni.
➢
➢
➢
➢

A bejáratnál elhelyezett asztalon adagolós fertőtlenítő géllel fertőtlenítjük a kezet!
A bejáratnál található papírtörölköző, szájmaszk és ”lábtyű.”
Szájmaszk felvétele kötelező!
Az a hozzátartozó, aki hosszabb ideig tartozódik az épületben, annak a „lábtyű”
felvétele is kötelező.
➢ A használt eszközöket a papírkosárba kell dobni!
Szülővel vagy a hozzátartozóval érkező a gyermeket átadása:
▪

a szülő a gyermeket átöltözteti váltóruhába

▪

a váltóruha használata az intézményben kötelező

▪

a vizes blokknál átadja a gyermeket a gyógypedagógiai
asszisztenseknek

▪

gyógypedagógiai asszisztens a gyermek kezét baba szappannal
megmossa

Személyi segítővel érkező gyermek átadása:
▪

érkező gyermekeket a kísérő a gyógypedagógiai asszisztensnek adja át

▪

gyógypedagógiai asszisztens a gyermeket átöltözteti

▪

ezt követi a szappanos kézmosás, majd együtt bemennek a csoportba.

Az intézménybe lépéskor a higiénés szabályok betartatásáért a portán dolgozó személy a
felelős valamint a belépő személyek.

FOLYOSÓN VALÓ VÁRAKOZÁS
➢ Lehetőleg rövid ideig történjen, a várakozók számára a székek elhelyezése egymástól
távol legyen elhelyezve.
➢ A szülő vagy hozzátartozó csak a belépésnél leírt eljárásrend alapján, maszkban
tartozkódhat a váró helyiségben.
➢ A bejárati ajtó kilincsét használat után azonnal fertőtlenítése, de és legalább fél
óránként történjen a nap folyamán, valamint a víz automata nyomógombjának a
felületfertőtlenítéséért a portán ülő személyzet a felelős.
➢ A Domestosos lábtörlők cseréje 2 óránként szükséges, ezért a takarítónő a felelős.
➢ A folyosó átszellőztetése óránként történjen meg, felelőse a portán ülő személyzet.

SZEMÉLYI HIGIÉNÉN CSOPORTOKBAN
A személyi higiénére fokozottan figyelni kell. A fertőzés megelőzése érdekében a
gyermekeknél szükséges a gyakori, alapos babaszappanos kézmosás.
➢ A vizes egységekben és minden mosdónál babaszappan, fertőtlenítő és papírtörlő kerül
elhelyezésre. A dolgozó maszk használata egyéni igénynek megfelelően történjen!
➢ A gyermekek szabad levegőn való és az udvaron való tartózkodásának ideje a nap
folyamán minél hosszabb legyen.
A gyermekek babaszappanos kézmosása:
➢ A gyermek átvételekor, átadásakor, foglalkozások megkezdése előtt a segítő
munkatársak a felelősek .
➢ Foglakozások közben a pedagógusok, a mozgásnevelők vagy egyéb terápiás
szakemberek a felelősek.
➢ A csoportokban minden aktuális tevékenység után szükséges kezet mosni, és
papírtörlővel kezet törölni.
➢ Papírtörölköző eldobása lehetőleg nyitott fedelű kosárba történjen.

A CSOPORTSZOBÁK FELÜLETFERTŐTLENÍTÉSE
➢ Minden foglakozás után szükséges a terem átszellőztetése, felelős a segítő munkatárs.
➢ Kilincsek, szekrények fogantyúinak, asztalok, székek, matracok, villanykapcsolók
egyéb műszaki eszközök kapcsolóinak, lefújással történő felületfertőtlenítése, felelőse
a segítő személyzet.
➢ A foglakozások során használatos fejlesztő játékok, eszközök fertőtlenítésért a
foglakozást vezető szakember a felelős.
➢ A gyermekek által szabadon választott, nem foglakozás közben használt játékok,
eszközök többszöri, gyakori fertőtlenítő tisztítása szükséges, ennek felelőse segítő
személyzet.
A CSOPORTSZOBÁKHOZZ TARTOZÓ VÍZESBLOKKOK, SZOCIÁLIS
HELYISÉGEK FELÜLETFERTŐTLENÍTÉSE
➢ A helyiség használata után a csapok fogantyúinak, WC lehúzó gombjainak, WC ülőke,
felület fertőtlenítése szükséges - felelős a segítő személyzet.
➢ A napközbeni illetve a vizesblokkok szokásos fertőtlenítős, domestosos takarításának
a szükséges rend szerint továbbiakban is folytatódnia kell.
➢ A textíliák mosása gépi fertőtlenítő mosással történik. Az előkéket elkülönítve
naponta, akár többször is magas hőfokon fertőtlenítő mosással kell mosni. Ezt a
megbízott gondozó végzi.
SZEMÉLYI HIGIÉNÉ AZ EGYÉNI FEJLESZTŐ SZOBÁKBAN ÉS FELÜLET
FERTŐTLENÍTÉS
➢ A szülő vagy hozzátartozó a kezdődő óra előtt lehetőleg 10 perccel előbb érkezzen,
hogy a belépéskor szükséges a higiénés kiírásokat be tudja tartani.
➢ A foglalkoztató helységbe csak szakemberrel együtt léphet be
➢ A szakember egyéni döntése alapján használ maszkot
➢ A foglakozást a szakember fertőtlenített kézzel kezdi meg és fejezi be.
➢ A helyiségben biztosított a kézfertőtlenítő gél, papírtörlő
➢ A szülő vagy hozzátartozó csak maszkban és lábtyűben tartozkódhat a foglalkoztató
helyiségben.
➢ A terápiákhoz lepedőt biztosítunk, lepedő nélkül semmilyen testfelület nem
érintkezhet matraccal és a tornaeszközökkel sem.

➢ A foglakoztatás befejeztével a terem átszellőztetése kötelező valamint a fejlesztés
közben használt eszközök felületfertőtlenítésére szükséges, amelyért a foglalkoztatást
vezető szakember a felelős.

A VENDÉG VÍZESBLOKKOK, SZOCIÁLIS HELYISÉG, FOLYOSÓK
FERTŐTLENÍTÉSE, TAKARÍTÁSA
➢ A helyiség használata után felületfertőtlenítés és naponta többszöri Domestosos
takarítása szükséges.
➢ WC. ülőkék lefújása felületfertőtlenítővel, majd 3 perc után papírtörlővel velő
letörlése
➢ Ajtók és a csapok fogantyúinak, WC lehúzó gombjainak felületfertőtlenítése.
➢ A vendég vizesblokk fertőtlenítésért a takarító felel.
➢ Vizes automata gombjának valamint a folyosói telefon fertőtlenítése a portai
szolgálatot biztosító személy dolga.
➢ A padlóburkolat fertőtlenítése Domestosos felmosással történjen.
➢ A gyermekek öltöző padja naponta kétszer, valamint a folyosók és a vizesblokkok
burkolatát naponta többször Domestosos felmosással fertőtlenítésre kerül, melyet a
takarító és a megbízott gondozó végez.
➢ A folyosó elhelyezett nagy értékű nyomtató felületfertőtlenítése a z adminisztrátor
feladata.
➢ Számítógépek, klaviaturák fertőtlenítése annak feladata, aki személyesen használja a
számítógépet.

ÖLTÖZŐK, ÉTKEZŐK, TÁLALÓ FERTŐTLENÍTÉSE TAKARÍTÁSA,
➢ A dolgozói öltözőben egyszerre legfeljebb két fő tartózkodjon.
➢ A dolgozóknak a megérkezés után át kell öltözniük. A kabátot, az utcai cipőt az
öltözőben kell tartani.
➢ Az öltöző szellőztetése a folyosóval egy időben történjen meg, fertőtlenítése takarítása
a takarító és a megbízott gondozó feladata
➢ Étkezőben, tálalóban lévő bútorok, fogantyúk, hűtő, mikrohullámú sütő, mosogató
fertőtlenítése használat után történjen meg, felelőse a takarító és a megbízott gondozó.

➢ Az edények mosogatásánál a szükséges higiénés szabályokat továbbra is fenntartjuk
➢ Az dolgozói étkezés során használt eszközök tányérok, poharak, alátétek, edények,
evőeszközök, kancsók mosogatására és fertőtlenítésére különös gondot kell fordítani,
másrészt a munkatársak figyeljenek a saját maguk használt poharak,étkező eszközök
elmosására, helyére, tételére.
➢ A mosogatószivacs heti cserélése szüksége!
➢ A padlóburkolatok fertőtlenítése Domestosos felmosással történjen

UDVARI JÁTÉKOK, JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK:
➢ Igénybevételtő függően nap folyamán legalább 2-X felületfertőtlenítés, felelőse az erre
kijelölt személy

EGYÉB BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
➢ Az intézménybe csak teljesen egészséges gyermek és az őt kísérő felnőtt jöhet.
➢ Enyhe hőemelkedés, köhögés, torokfájás, hidegrázás és nátha esetén a gyermeket
intézményünk nem fogadja, valamint a Támogató Szolgálat busza sem szállítja.
➢ Amennyiben gyermeknél, szülőnél vagy dolgozónál légúti fertőzés tünetei észlelhetők
az intézményben tartózkodás ideje alatt, ebben az esetben, mint a gyermeket és a
dolgozót haza kell küldeni
➢ Gyermek esetén a szülő értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg személyek
felügyeletét ellátó embernek kesztyűt és maszkot kell használnia.
➢ A gyermekek otthoni játékot, takarót, alvókát az intézménybe nem hozhatnak.
➢ A szülő az otthonról hozott ételt dobozba készítve hozza be.
➢ A gyermek a saját cumisüvegét és a cumiját a fertőtlenítés szabályai mellett
használhatja.

➢ A gyermekek segédeszközeiket használhatják, de ennek fertőtlenítésére az előzőekben
megfogalmazott szabályok érvényesek.
➢ A gyermekek speciális helyzetére való tekintettel a gondozási feladatokat minél
nagyobb körültekintéssel kell végezni.
➢ Gyermekek tüsszentéskor és köhögéskor el kell takarni a szájat és az orrot
papírzsebkendővel, majd a zsebkendőt kidobni a szemetesbe.
➢ Felnőttek a tüsszentés etikettjét tartsák be.
Az eljárásrend betartása minden dolgozó számára kötelező.
A munkatársak oktatása, gyakorlati bejárása munkaértekezlet formájában valósul meg.
Az eljárásrendet minden dolgozó megismerte, és tudomásul vette.
Kaposvár, 2020.05.25.
Proszonyák Zsuzsanna
intézményvezető

Fenntartó a szabályzatot jóváhagyta.
Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla
koordinációs igazgató
Kaposvár, 2020.05.27.
Az eljárásrendet a dolgozók 2020.05.28.-án megismerték. (lsd: jelenléti ív)

