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Ilázirend Kiegészítés

21512020. (V.20.) Korm. rendeletet alapján

Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények a COVID 19 jáwány kialakulása és

esetleges terjedése elleni védekezés érdekében, a hatósági előírások figyelembevételével, az érvényben

|évőhánirendjétkiegészitveazalábbiintézkedésekethozza;

1. A Házirend kiegészítése 2020. május 25-én lépet életbe és a rendelkezés a veszélyhelyzet ideje alatt

visszavonásáig érvényes. Alkalmazása és betartása mindenkire nézve kötelező!

2. Az óvó-védő, közegészségügyi, higiénés szabályok betartása minden szülőre, intézményünkbe

rendszeresen, vagy alkalmanként bejáró külsö és belső munkatársakra egyarántvonatkozik.

3. A bölcsődét csak teljesen egészséges, nem köhögő, tiisszögő, lé,ztalan ryermek látogatbatjal

4. Az intézménybe érkezés idöpontja legkésőbb 7.50 perc. A gyermeket utána már csak a reggeli utrán

tudjuk fogadni, 8.30 perctől.

5. A bölcsódébe érkezéskor és távozáskor a gyermeket egy felnőtt kísérheti az bölcsőde épületébe és a

bölcsődei csoportj ába.

6. A felnőttek, és a 6 éven felüli gyermekek esetében kötelező a szájat, orrot eltakaró szájmaszk viselése

7, A gyermeköltözőben egyszerTe maximun három gyermek és kísérője tartózkodhat, szükséges a 1r5

méteres távolság betartiása.

8. A beléptetés megszokotthoz képest hosszabb ideje miatt kérjük türelmüket, valamit hogy a bejárat

előtt a szabad levegőn várakozya használjanak védőmaszkot és tartsák be az egymás közötti

biztonságos távolságot (1,5 m).

9. A gyermekeknél és az őt kísérő felnőttnél kötelező a hőmérséklet ellenőrzése a bejáraürál.

10. A szülő és a gyermek a bejáratnálkézíertőtlenítést követően térhetnek a csoport öltözőjében és ott a

szülő átcseréli a gyermek utcairuhénatát benti ruhára.

1 1. Szülő a fürdőszobába nem lépheú be!

12. A gyermeket a kisgyermeknevelő fogadja fiirdöszoba ajtőba majd újabb kézmosást követően léphet

a gyermek a csoportszobába.

13. Szakmai ajánlás alapján átmeneti tűrgyat behoáat a gyermek a btilcsődébe, de azt naponta

szükséges fertőtleníteni.

14. Bármilyen ételt, vagy italt a bölcsődébe behozni TILOS!

15. Amennyiben az időjárás engedi, a gyermekek számára a szabadban végezhető tevékenységeket

részesítjük elönyben.
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16. A reggeli bevételt és a délutáni átadást követően a bölcsöde területét a szülőknek és gyermekeknek is

minél előbb el kell hagyni, a bölcsőde udvarát, parkolóját délután játszótérként nem lehet

használní!

17. Amennyiben egy gyermeknél légúti fertőzés vagy egyéb betegség tüneteit észleljük, elkülönítjük. A
szülőt értesítjük, aki a lehető legrövidebb idón belül köteles a gyermekéért jönni. A betegség

gyanújával hazaadoítgyermek csak orvosi igazolással, egészséges állapotban térhet vissza.

1 8.A bölcsödében fokozatos, alapos fertőtlenítés történik.

Az Intézmény folyamatosan megadja a szükséges tájékoztatást a dolgozói és a szülök számára, frissíti

eljárásrendjeit, és amennyiben az illetékes hatóságok egyéb intézkedéseket írnak elő, azokat

haladéktalanul végrehajtj a.

Kérjük továbbra is folyamatosan kísérjék firyelemmel a bölcsődei csoportokban megosztott

információkat és az intézmény honlapját!

Tisztában vagyunk azzal, hog7t ezek a szabályzások nem a megszokott mindennapos előínísok, de az

egészség megvédése és a fertözés elkerülése mindannyiunk közös érdeke és felelőssége.

Kérjük megértésüket és együttműködésüket!

Budaörs, 2020.05.22,

Bölcsődevezetö


