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I. Intézménylátogatás, rendezvények, kapcsolattartás a szülőkkel 
 
A gyermekek fogadása 
A bölcsőde területére a szülők nem jöhetnek be, kivételt képez a beszoktatás. 
Érkezéskor a gyermekek átadása, fedett térben az első ajtó után történik, hazaadáskor szintén. 
A bölcsőde területére csak orrot szájat eltakaró szájmaszkban lehet belépni bölcsődevezetői 
engedéllyel. Minden belépőnek kezet kell fertőtleníteni, az érkezők számára biztosítjuk a 
kézfertőtlenítő szert! Az adagolók mellé kifüggesztésre kerül a helyes kézfertőtlenítési útmutató 
képes változata, mely könnyen és gyorsan értelmezhető. 
A közvetlen kontaktus idejét a szülőkkel minimalizáljuk. 
Az előtérben minden információt kifüggesztünk mely a szülők, illetve látogatók számára fontos lehet. 
Ilyen például a Bölcsőde saját eljárásrendje, információk, bölcsődei szabályok, kérések. 
 
Kapcsolattartás a szülőkkel 
Személyes beszélgetésre, információ cserére sor kerülhet a gyermek átvételékor és kiadáskor 
egyaránt.  
Beszoktatás 
A beszoktatás, adaptáció menete és rendje a Módszertani levélben foglaltak szerint történik. 
A szülő a bölcsődei beszoktatás ideje alatt szájmaszkot, a csoportszobában pedig lábzsákot kell, hogy 
viseljen. 
Családlátogatás 
Udvaron, szabad térben kerül rá sor a két kisgyermeknevelő és a bölcsődevezető jelenlétében. Rossz 
idő esetén a főbejárat előterében. 
A szülő személyes jelenlétét igénylő alkalmakkor minden nap köteles az 1.sz.melléklet szerinti 
nyilatkozatot kitölteni. 
Rendezvények családi délutánok: 
Ebben az évben nem tervezünk szülői jelenléttel programokat, a gyermekek számára bölcsődei 
körben szervezzük meg azokat. Ezekről képeket töltünk fel a bölcsőde facebook oldalára, hogy a 
szülők betekintést nyerhessenek gyermekeik mindennapjairól. 
Szülői értekezletek, szülőcsoportos megbeszélések 
Az ebben az évben megrendezésre kerülő szülőcsoportos rendezvények és szülői értekezletek amíg 
lehet szabd téren kerülnek megtartásra, a vírushelyzet alakulásának függvényében akár online 
módon. 
A szükséges információkról e-mailben értesítjük a szülőket. 
A napirend szervezése 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 tartózkodnak. 
 
Felelős: kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka 
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II. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 
 
Tárgyi feltételek és környezeti higiénia  
A bölcsődei ellátást tiszta, fertőtlenített helyiségekben, berendezéssel, eszközökkel tesszük. A 
felesleges berendezési tárgyak eltávolítására kerültek a különböző helyiségekből. Gyermekszámtól 
függően rendezzük be a csoportszobákat és a használt eszközöket e szerint kalkuláljuk. Minden 
játékféleségből elegendő számú játékot készítettünk össze. A gyermekszobai játékraktárba tárolunk 
legalább 2 csere lehetőséget a játékcsoportokból, így van lehetőség kényelmesen a játékok napi 
fertőtlenítésére a takarítási utasításban szereplő szerekkel.  
Minden felületet fertőtlenítünk. Az udvari játékokat a bölcsődei dajka naponta, a játékok reggeli 
kipakolása után, a csoportszobai játékokat a kisgyermeknevelő fertőtleníti alvásidőben. Szükség 
szerint pl.: betegség, a bölcsődei dajka vagy a kisgyermeknevelő fertőtlenít. A fertőtlenített játékok 
bekerülnek a csoportszoba játékraktárába és a következő napokban forgó rendszerben használjuk. A 
sérült felületeket, eszközöket, játékokat javítjuk, amennyiben nem lehetséges, selejtezzük.  
A bölcsődevezető rendszeresen ellenőrzi. 
A gyermekek által használt ágyneműhuzatot kéthetente cseréljük. A használt textíliát, plüss 
játékokat, egyéb, textilanyagokat az anyagától függő mosási technológiával tisztítjuk, fertőtlenítjük, 
vasaljuk. Ügyelünk az ágyak elhelyezésénél a másfél méteres távolság betartására. 
Felelős személyek: Bölcsődei dajka, kisgyermeknevelő, ellenőrzi a bölcsődevezető 
A dolgozók higiénéjén kívül fontos, hogy a fertőzés megelőzése érdekében a gyermekekkel és a 
felnőttekkel kapcsolatba kerülő helyiségeket, felületeket, berendezési tárgyakat, eszközöket, 
játékokat, textíliákat, bútorokat, padozatokat, nyílászárókat, kilincseket, stb. hatásos módon és 
megfelelő gyakorisággal fertőtleníteni kell. 
Felelős: bölcsődei dajkák, mosodai kisegítő. A fertőtlenítés végrehajtásáért a bölcsődevezető a felelős.  
A gondozásához szükséges berendezési tárgyak kerülnek csak kihelyezésre minden helyiségbe. 
Ügyelünk arra, hogy mindig elérhető legyen a gyermekek részére a szappan, a dolgozók részére a 
kézfertőtlenítő szer és/vagy kézfertőtlenítő szappan. A dolgozók részére egyszer használatos 
papírtörlőt. A pelenkázót egyszer használatos orvosi vizsgálóasztalt takaró papírral fedjük le. 
A kisgyermeknevelőnek, a gyermekeknek meg kell tanítania az úgynevezett köhögési etikettet: papír 
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell 
mosni. 
A vizes egységekben az alapos kézmosás lehetőséget biztosítani kell, a gyermekek ezt minden 
alkalommal felnőtt ellenőrzésével végezzék. 
Felelős: kisgyermeknevelő. Az ellenőrzést a bölcsődevezető végzi. 
Gyakran szellőztetünk, amennyiben az időjárás engedi, a legtöbb időt szabadban töltjük. Reggel a 
bölcsőde nyitásakor a bölcsődei dajka minden ajtót és ablakot kinyit. Ahogy érkeznek a gyermekek, 
úgy zárják az ajtókat és bukóra csukják az ablakokat a bölcsődei dajkák és a kisgyermeknevelők. 
Amikor csak lehetséges huzattal oldjuk meg a levegőcserét. 
Az ablakok csak a bölcsőde elhagyásakor kerülhetnek bezárásra. 
Felelős személyek: bölcsődei dajka, kisgyermeknevelő, bölcsődevezető. 
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III. Személyi higiéné 
Munkatársak  
A dolgozóknak fokozottan kell ügyelnie a személyi higiénére. Csak egészséges dolgozó végezheti a 
munkáját. Amennyiben fertőző betegség tüneteit mutatja, ki kell állni azonnal a munkából, csak teljes 
gyógyulás után térhet vissza, a betegség jellegének megfelelő eljárási teendők után.  
Munkába lépés előtt a dolgozónak nyilatkoznia kell arról, hogy tapasztal e magán lázat, köhögést, 
légszomjat, torokfájdalmat, továbbá, hogy kapcsolatba került e 10 napban koronavírus fertőzött 
személlyel. A nyilatkozat az öltözőben került kihelyezésre. Lázmérőt, fertőtlenítőt biztosítottunk 
hozzá.(2.sz. melléklet) 
A helyes kézmosási, vagy kézfertőtlenítési technika alkalmazása is meghatározó a fertőzések 
megelőzése érdekében, ezek az utasítások megtalálhatóak a bölcsődén belül, a mosdókagylók illetve 
a kézfertőtlenítők közelében.  
Kéztörléshez a dolgozóknak saját törölközőt biztosítunk, melyet naponta mosunk. Kezet kell mosni: - 
munkakezdés, vagy gyermekekkel való tevékenység megkezdése előtt - szünetek után - WC használat 
előtt és után - takarítás előtt és után - alacsonyabb kockázatú területről magasabb kockázatú 
területre való belépéskor - a fül, orr, száj vagy haj érintése után azonnal - hulladék eltávolítása után - 
minden olyan esetben ahol a kéz szennyeződhetett.  
 
A kisgyermeknevelő saját részlegében nem köteles szájmaszkot hordani, kivétel a gyermekek reggeli 
és délutáni átvétele-átadása, de ha saját biztonsága érdekében szeretné használni, nem tiltott. Ha az 
ötödik kisgyermeknevelő vagy kisgyermeknevelő másik részlegbe kerül át a munkavégzésre, akkor a 
munkavégzés teljes időtartalma alatt köteles maszkot hordani. Ha lehet, kerüljük a 
kisgyermeknevelők saját részlegtől eltérő részlegbe való áthelyezését, kivéve, ha ezt az ellátás 
nyújtásának biztonsága megkívánja. 
A bölcsőde teljes területén kötelező orrot és szájat eltakaró szájmaszkot használni. 
Az ételszállítás teljes időtartalma alatt a karbantartóknak szájmaszkot kell hordani. 
A szaktanácsadó és az intézményvezető köteles a bölcsődelátogatás teljes időtartalma alatt maszkot 
viselni. A bölcsődevezetők a saját irodájukon kívül kötelesek maszkot használni a bölcsőde területén. 
Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményi csoportosulások megelőzésének 
érdekében, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. 
A megfelelő védőtávolság mindenhol be kell tartani, különös tekintettel az öltözőkben, és a bölcsőde 
közös használatú helyiségeiben. 
Amennyiben a dolgozó mikrobiológiailag vizsgálattal (PCR teszt) COVID fertőzött, munkába való 
visszatérése lehetőség szerint egy negatív PCR teszt után legyen. Azok a COVID pozitívak, akik negatív 
teszt felmutatása nélkül jönnek vissza a tünetek megjelenésétől számítva 8 hétig maszkban és 
kesztyűben kötelesek dolgozni a saját csoportjába. 
Felelős: bölcsődei dajkák, mosodai dolgozó, konyhai kisegítő, karbantartó, kisgyermeknevelő, 
bölcsődevezető. Ellenőrzi a bölcsődevezető. 
Gyermekek  
Következetesen betartjuk azt a szabályt, hogy beteg gyermek nem járhat közösségbe. 
A szülő gyermeke egészségi állapotáról naponta nyilatkozik. (3.sz melléklet) 
Amint valamilyen fertőző betegség tüneteit észlelik a kisgyermeknevelők a gyermeken, jelzik a 
szülőknek, és a gyermek a teljes gyógyulásig az intézményt nem látogathatja. Amennyiben egy 
gyermeknél, vagy dolgozónál légúti, vagy más fertőző betegség tünetei észlelhetők, haladéktalanul 
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elkülönítjük. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  
Az elkülönítés céljára a Napsugár Bölcsődében a régebben gyermekfelügyeletes szobának használt 
helyisége lett kijelölve.  
Láz érzékelésekor meg kell mérni a beteg gyermek testhőmérsékletét, szükség esetén el kell kezdeni 
a lázcsillapítást.  
A gyermek a bölcsődébe – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 
vissza. 
Amennyiben a gyermek karanténba kerül a vele egy háztartásban élő valószínűsíthető vagy, igazolt 
COVID fertőzése miatt, a gyermek csak az igazolt COVID fertőzött járványügyi 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 igazolt COVID fertőzött lett. 
A bölcsődei tartózkodás teljes időtartalma alatt (zárt térben) csak a saját csoportjukban nevelhetők, 
gondozhatók a gyermekek. 
 
Zalaegerszeg, 2020.11.13. 
 
Készítette: Arany Bernadett – bölcsődevezető 
 
Jóváhagyta: Prenner Zsuzsanna – intézményvezető  
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1.sz. melléklet 

Kérjük, a beszoktatás minden napján vagy a családlátogatás és 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 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  



Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde 
8900 Zalaegerszeg Napsugár út 32 

Tel: +36 30 870 6227 
napsugárbolcsi@zalaszam.hu 

 

 
2.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 
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3.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 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


