Óvodák feladatköre hőség- és UV-riadó riasztási fokozata esetén (a leírtak a
napközis táborokra is vonatkoznak):
•
•
•
•

A szezon előtti felkészülés feladatai:
a játszóudvar EU szabvány szerinti felújítása, hogy a megfelelő kültéri játék- és
tartózkodási lehetőség biztosítása lehetővé váljon (árnyékolások, pancsolás, térhez
való alkalmazkodást elősegítő játékok)
a személyzet részére biztosított szociális helyiségek felújításával lehetőség biztosítása
a napközbeni tusolásra, amit a munkaidő jó megszervezésével be lehet iktatni
a foglalkoztatás-egészségügyi orvos bevonása a terv megvalósításába, aki orvosi
tanácsadással, javaslatokkal él a dolgozók egészségvédelme, a gyógyszerek szedése,
a folyadék-egyensúly és az életminőség javítása érdekében
a gyermekeket ellátó személyzeten túl az óvónők valamint az általános iskolás tanárok
bevonása a felkészítésbe

Tájékoztatási és riasztási fokozat esetén:
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Az óvodás gyermekek részére:
szükséges a csoportszobák sötétítővel történő árnyékolásának megoldása sötétítő
függönyökkel már a reggeli órákban, még mielőtt a Nap felmelegítené a foglalkoztató
helyiségeket
a levegőzés, a gyermekek szabad levegőn való tartózkodása a reggeli, kora délelőtti
órákban történjen a napi hőmérséklet függvényében. 11-15 óra között ajánlott a hűvös
szobában való tartózkodás
a levegőztető teraszokon mobil árnyékoló ponyvák esetében már kora reggel le kell
engedni a ponyvákat, még mielőtt a terasz járólapjai átmelegszenek (árnyékoló
ponyvák folyamatos felújítása, cseréje)
locsolással kell hűteni a csoportszobákhoz tartozó teraszokat, valamint szórófejes
locsolók folyamatos működtetésével a foglalkoztatók előtti udvarrészek hűtéséről is
gondoskodni kell
a homokozókat naponkénti ásással való felfrissítéssel, locsolással és természetes vagy
mesterséges árnyékolásuk megoldásával védeni kell a felmelegedés ellen
folyamatos, langyos vizes, azonnali elfolyási lehetőséggel bíró pancsolási, szórófejes
tusolási lehetőséggel kell biztosítani a gyermekek testének hűtését. A pancsolók
közvetlen környezetében az árnyékolás megoldásáról természetes (fák, bokrok) és
mesterséges (sátor, árnyékoló ponyva, árnyékoló pavilonok) árnyékolók telepítésével
gondoskodni kell
rendszeres és bőséges folyadékpótlás a gyermekek részére citromos limonádé,
tealevéllel ízesített forralt víz biztosításával, és a gyermekek rendszeres, többszöri
kínálásával
fokozottabb figyelemmel kell lenni a gyermekek éttrendjének összeállítására:
o napi friss, hűtött gyümölcsök adása
o nyári zöldfőzelékek (kifejezetten csak burgonya sűrítéssel adása, zsírszegény
feltétek biztosításával
o egészséges, a 0-3 éves gyermek táplálkozás-élettani szükségleteit kielégítő
étrend tervezetek összeállítása
A leégés elleni védelem, valamint a fej és a szem védelme érdekében széles karimájú
kalapok és (lehetőleg hosszú ujjú) pólók használata a szabadban
A gyermekeket ellátó személyzet részére:
a megfelelő, kényelmes, természetes alapanyagú, szellős nyári munkaruházat
biztosítása

•
•

a folyadék pótlására hűtött citromos limonádé, tea, anyagi lehetőségek szerint
ásványvíz biztosítása
a munkaidő és a munkafolyamatok ésszerű megszakítása, többszöri kikapcsolódási idő
beiktatása

Az óvodába járó gyermekek szülei, gondviselői részére:
• figyelemfelhívás és tanácsadás hirdetőtáblákon, szórólapokon, illetve személyes
találkozások (gyermekek átadása-hazaadása, szülői értekezletek stb.) alkalmával:
o gyermekek öltöztetése
o a gyermekek étkeztetése
o játszótéri tartózkodás
o testhűtés, folyadékpótlás
o alvási, pihenési körülmények
o gépjárművek és tömegközlekedési eszközök biztonságos használata a
gyermekek szempontjából (gyermeket egyedül zárt autóban hagyni
életveszélyes és TILOS!)
o a napon való tartózkodás veszélyei, az UV sugárzás ártalmai

