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CSEPEREDŐ BÖLCSÖDE - ELJÁRÁSREND 

 
A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A CSEPEREDŐ BÖLCSŐDÉBEN TÖRTÉNŐ, A VESZÉLYHELYZET 

IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 
 
Intézménylátogatás, rendezvények, kapcsolattartás a szülőkkel 
 
A gyermekek fogadása 
A bölcsődébe 1 kísérővel érkezzen a gyermek. Az épületbe belépve a kézfertőtlenítés kötelező. A 
bölcsőde épületébe a szülők az egység bejáratáig jöhetnek be, úgy, hogy az előtérben csak 1 szülő 
tartózkodhat. A megfelelő távolságtartásra figyelni kell. A bölcsőde dolgozója átveszi a gyermeket és 
délután időjárástól függően vagy udvaron, vagy a bejáratnál adja ki. A bölcsőde területére belépve  
orrot és szájat eltakaró szájmaszk viselése kötelező a szülőknek, átvételkor/kiadáskor a 
kisgyermeknevelőknek is viselni kell. Az alsó szinten a nyitott ajtón keresztül látják a gyermekek 
érkezését a kisgyermeknevelők, az emeletre pedig csengővel jelzik a szülők megérkezésüket. 
A bölcsődébe egészséges gyermek hozható. 
A szülő a bölcsődekezdés első napján nyilatkozik a gyermek egészségügyi állapotával kapcsolatban, 
valamint az egy háztartásban élők egészségügyi állapotáról is. (2.sz.melléklet) 
A szülő köteles a bölcsődét értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés áll 
fenn. Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Bölcsődénkben tapasztalt 
betegség esetén az erre a célra kinevezett különítőben kerül elhelyezésre a gyermek a szülő 
megérkezéséig. 
 
Családlátogatás 
Jelen helyzetben a családlátogatást a megszokott formában nem tudjuk megvalósítani, de fontos, 
hogy kellő információkkal rendelkezzünk a gyermek fejlődéséről, egyéni szokásairól, és a szülők 
elvárásairól.  
A beszoktatás előtt előre egyeztetett időpontban a bölcsőde épületén kívül lehetőséget adunk a 
szülőknek - a megfelelő szabályok betartásával (szájmaszk) – a kisgyermeknevelőkkel történő 
személyes beszélgetésre. (1.sz.melléklet) 
A hagyományos családlátogatásra abban az esetben kerül sor, ha a kisgyermeknevelő vagy szülő 
problémát észlel és ennek megoldásához szükséges a család otthonában történő látogatás. 
 
Beszoktatás 
A szülővel történő kéthetes fokozatos beszoktatás módszertanát be kell tartani. Beszoktatásra egy 
csoportszobába egyszerre csak egy szülő érkezhet egy gyermekkel (egy ikerpárral). A szülőnek a 
beszoktatás során szájmaszkot, zárt terekben lábvédő zsákot kell viselnie. 
A higiénés szabályok fokozott betartását mind a szülőktől, mind a dolgozóktól kérjük. 
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Szülői értekezlet 
Szülői értekezletet bölcsődei egységenként, csoportszobánkként tartunk, kisebb csoportlétszámban 
egy szülő jelenlétével az udvaron, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok (megfelelő 
távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés) betartásával. 
 
Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 
Tárgyi feltételek 
A gyermekek által használt játékokat, eszközök napi szinten fertőtlenítő kell, mely a 
kisgyermeknevelők feladata alvásidőben. 
A nehezebben fertőtleníthető játékokat el kell pakolni (plüss állatok, babaruhák, textil játékok, 
babatakarók).  
Az étkezésekhez kínáló tányérokat nem használnak a kisgyermeknevelők. 
A gyermekek által használt ágyneműhuzatot hetente, a törölközőket hetente kétszer illetve szükség 
szerint cserélni kell. 
A gyermekfürdőben csak azok a berendezési tárgyak, textíliák legyenek, amelyek a gyermekek 
gondozásához szükségesek. 
A járványügyi szabályok betartása mellett szükséges biztosítani a szeretetteljes nevelést, gondozást. 
Átmeneti tárgyat a gyermek bevihet magával a bölcsődébe, ha ez a tárgy textil kendő/pelenka vagy 
rágásra használt anyag, úgy a szülőnek naponta haza kell vinnie kimosni. A szülő dönthet úgy is, hogy 
a bölcsődében hagyja és csak hétvégén fertőtleníti. 
 
Környezet higiénéje – takarítással kapcsolatos többletfeladatok 
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a 
folyamatos, rendszeres és fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden 
zárt térre. 
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan 
ügyelünk bölcsődénk tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarításra. 
A bölcsődei csoportok, gyermeköltöző, fürdőszoba felületeit, a lépcsőházakat és a bölcsőde egyéb 
használt helyiségeinek felületeit naponta a takarítási utasításban szereplő szerekkel fertőtlenítik. 
Ezeket a tisztitásokat a bölcsődei dajkák végzik érkezés előtt, után illetve a gyermekek szabad 
levegőn való tartózkodásakor. 
Kiemelten fontos és napjában többször (reggel, gyerekek kimenetelekor, ebéd után) is fertőtleníteni 
kell a bölcsődei dajkáknak azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek az 
ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.)  
A kültéri sporteszközöket, játszótéri eszközöket is szintén napi szinten tisztitani kell, melyeket a 
bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők végeznek. 

 

Személyi higiéné 
Gyermekek – helyes szokásalakítás 
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket 
megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással kell biztosítani a személyes tisztaságot.  
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Bölcsődébe érkezéskor, étkezések előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos 
szappanos kézmosására. A kézmosást, orrtörlést még az önálló gyermekeknél is felügyelni, segíteni 
kell.  
A gyermekeknek a kisgyermeknevelők tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír 
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 
dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 
A napirend szervezés során ügyelünk arra, hogy a levegőztetés a lehető legtöbb időt ölelje fel a napi 
tevékenységekből: ha az időjárás engedi, 9 órától ebédeltetésig valósul meg a gyermekek szabad 
levegőn tartózkodása.  
A bölcsőde tartózkodás teljes időtartama alatt (zárt térben) a gyermekek csak a saját 
csoportszobájukban nevelhetőek, gondozhatóak. 
Amennyiben a gyermek karanténba kerül a vele egy háztartásban élő igazolt Covid fertőzése miatt, a 
gyermek csak az igazolt Covid-fertőzőtt járványügyi zárlatának feloldása után látogathatja újra a 
bölcsődét.  
A szülő köteles jelezni a bölcsőde vezetőjének amennyiben a bölcsődében ellátott gyermek, vagy a 
gyermekkel közös háztartásban élők közül bárki valószínűsíthetően vagy igazoltan Covid fertőzött 
lett. 
 
Dolgozók 
A dolgozók fokozottan ügyeljenek a személyi higiénére. Csak egészséges dolgozó végezheti a 
munkáját, amelyről nyilatkozik. Amennyiben fertőző betegség tüneteit produkálja, ki kell állni 
azonnal a munkából, csak teljes gyógyulás után térhet vissza. (3.sz.melléklet) 
A bölcsődei dolgozók kézfertőtlenítő szappant és textil törölközőt használnak, ami napi szinten 
cserélésre kerül. 
A teljes munkaidő alatt a szükséges és helyes higiénés magatartást kell alkalmazni. (kerülni a 
beszédet, köhögést, tüsszentést a tálalókocsi felett, váladékkal valószínűsíthető szennyeződés esetén 
kezet kell mosni, stb.) A közös használatú helyeken kerüljék a csoportosulást. 
Szaktanácsadó, intézményvezető a bölcsőde látogatás teljes időtartama alatt köteles maszkot viselni. 
A bölcsődevezetők a saját irodájukon kívül, a bölcsőde teljes területén kötelesek maszkot viselni.  
Az egy részlegben dolgozóknak a saját részlegükben maszk viselése nem kötelező, de a saját 
biztonsága érdekében, ha szeretné viselni nem tiltott. Minden dolgozónak, amennyiben 
munkaterületét (saját részleg, saját iroda, konyha, mosoda, stb.) elhagyja, a maszk viselése kötelező a 
bölcsőde teljes területén. Konyhai dolgozónak a teljes munkaidőben kötelező a maszk használata. 
Karbantartónak az ételszállítás teljes időtartama alatt kötelező a maszk használata. 
Ha az 5.kisgyermeknevelő vagy a kisgyermeknevelő másik részlegbe kerül át dolgozni, a munkavégzés 
teljes időtartama alatt köteles maszkot viselni. Lehetőség szerint kerüljük a kisgyermeknevelők saját 
részlegtől eltérő részlegben történő munkavégzését, kivéve, ha ezt az ellátás nyújtásának biztonsága 
megkívánja. Visszatéréskor a saját részlegbe, 10 napig kötelező a maszk használata.  
 
Szakképzési gyakorlat 
A gyakorlatok kis létszámmal történnek, egy csoportszobába egy vagy kettő tanuló kerülhet. 
Napi érkezésükkor testhőmérséklet ellenőrzésre kerül sor, melyet a bölcsődei szaktanácsadó, 
távolléte esetén a bölcsődevezető ellenőrzi. 



 Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék 
Cseperedő Bölcsőde 

Zalaegerszeg Petőfi u 21-25. 
cseperedobolcsi@zalaszam.hu 

tel:92/598-873 
 
 
Teendők beteg személy esetén 
Amennyiben egy gyermeknél vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt 
különíteni. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét 
fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek házi gyermekorvosát. Azt 
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 
Amennyiben dolgozó mikrobiológiai vizsgálat után (PCR teszt) igazolt COVID fertőzött, munkába való 
visszatérése lehetőség szerint egy negatív teszt után lehetséges.  
Aki COVID pozítiv és negatív teszt nélkül jön vissza, az első tünettől számítva 8 hétig maszkban kell 
dolgozni, kesztyűt kell viselnie a csoportban is. 
 
Kommunikáció 
Kiemelt figyelmet fordítunk a szülők tájékoztatására a nyomtatott tájékoztatók mellett az 
elektronikus levelezés, telefon, online hívások, facebook oldal segítségével az adatvédelmi szabályok 
szigorú betartásával. 
 
Zalaegerszeg, 2020.11.13. 
 
Készítette: Magyarné Vugrinecz Zsuzsanna – bölcsődevezető 
Jóváhagyta: Prenner Zsuzsanna – intézményvezető  
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1. sz. melléklet  

Kérjük, a beszoktatás minden napján, és/vagy a családlátogatás/adatfelvétel napján 
nyilatkozzon igen, vagy nem válasszal! 

 
Dátum Szülő neve Tapasztalja e saját 

magán az alábbi 
tüneteket: láz, 

köhögés, orrfolyás, 
légszomj, torok 

fájdalom 

Kapcsolatba került-e 
gyermeke az elmúlt 10 

napban 
megerősítetten, vagy 
valószínűsíthetően új 
koronavírus fertőzött 

személlyel? 

Aláírás 
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2. sz. melléklet  

Kérjük, nyilatkozzon igen, vagy nem válasszal! 
 
Dátum Gyermek neve Tapasztalja e 

gyermekén az alábbi 
tüneteket: láz, 

köhögés, orrfolyás, 
légszomj, torok 

fájdalom 

Kapcsolatba került-e 
gyermeke az elmúlt 10 

napban 
megerősítetten, vagy 
valószínűsíthetően új 
koronavírus fertőzött 

személlyel? 

Aláírás 
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3. sz. melléklet  

Kérjük munkába állás előtt minden alkalommal nyilatkozzon igen, vagy nem válasszal! 
 

Dátum Név Tapasztalja e magán az 
alábbi tüneteket: láz, 
köhögés, orrfolyás, 

légszomj, torok 
fájdalom 

Kapcsolatba került-e 
az elmúlt 10 napban 
megerősítetten, vagy 
valószínűsíthetően új 
koronavírus fertőzött 

személlyel? 

Test 
hőmérséklet 

Aláírás 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


