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TÁJÉKOZTATÁS A INÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSÁRÓL 

 

Tekintettel a fennálló járványügyi készültségre, intézményeinkben továbbra is érvényben vannak 

a házirend kiegészítő szabályai a vírusfertőzés megakadályozása érdekében. E szabályok 

betartása fontos és elengedhetetlen feltétele a biztonságos, de ezzel együtt a bölcsődei nevelés-

gondozás alapelveit is szem előtt tartó szeretetteljes kisgyermekellátásnak. A bevezetett 

intézkedésekkel gondoskodunk a gyermekek, szülők és a munkatársak egészségének védelméről. 

 

A 2020/21-es nevelési évtől a bölcsődék házirendje kiegészül az alábbiakkal:  

1. A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed. Ezért az 

elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a bölcsődét csak egészséges 

gyermek látogathatja. Amennyiben a gyermek bármely fertőző betegség tüneteit 

mutatja, hőemelkedése van (370C), a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális 

eljárásrendje alapján kell gondoskodni az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles a bölcsődét 

értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esete áll fenn. A 

kisgyermek az intézményeket nem látogathatja, amíg orvosi javaslat szerint, de a szülő 

által kitöltött nyilatkozat alapján újra közösségbe mehet. (A nyilatkozat elérhető az 

intézmény honlapján.) 

2. Az intézményekbe járó gyermekek védelme érdekében a következő belépési protokollt 

vezettük be:  

 A gyermek egy kísérővel léphet be a bölcsődébe.   

 A szülők részére a szájmaszk használata kötelező.  

 Érkezéskor a gyermek – és a beszoktatás alatt a szülő - testhőmérsékletének mérése 

érintésmentes lázmérővel történik.  

 Belépéskor a kéz fertőtlenítése a szülő és a gyermek esetében egyaránt kötelező! 

 A szülő az öltözőhelyiségbe kísérheti gyermekét. A kontaktusok csökkentése 

érdekében a gyermeköltözőkben egyszerre egy szülő tartózkodhat. Az öltözők 

előterében lehetőség van a második kisgyermek öltöztetésére is. Várakozás közben a 

védőtávolság (min. 1,5 m) betartása kötelező. 

 A szülő az öltözőben az utcai ruhából átöltözteti gyermekét, ruházatát zacskóba 

helyezve teszi az öltöző szekrénybe. A járványügyi szabályok betartása miatt a szülő a 

fürdőszobába nem léphet.  A gyermeket a kisgyermeknevelő a fürdőszoba 

ajtajában fogadja, majd a kézmosást követően a csoportszobába kíséri.  
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 A reggeli ideje alatt - 8:00-8:30 között – a kisgyermeknevelők nem tudják fogadni a 

gyermeket a szülőtől, ennek megfelelően 8:00 előtt vagy 8:30 után érkezzenek a 

bölcsődébe.  

 Átmeneti tárgyat a gyermek beviheti magával a bölcsődébe, mely fertőtlenítése 

naponta szükséges.  

 Otthonról ételt, italt, behozni szigorúan tilos. 

 Babakocsi, gyermekülés, kismotor (egyéb gyermekjármű) tárolására a jelenlegi 

helyzetben a bölcsődében nincs lehetőség. 

 A beszoktatás ideje alatt a csoportban a szülő köteles szájmaszkot és váltó cipőt vagy 

papucsot használni.  

 

Megértésüket és együttműködésüket tisztelettel kérjük! 

 

Budaörs, 2020. szeptember 1.                                            
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