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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. 
Távozáskor a gyermekek kiadása a bejárati ajtón keresztül történik. 
A bölcsőde területére csak szájmaszkban lehet belépni bölcsődevezetői engedéllyel. Minden 
belépőnek kezet kell fertőtleníteni, az érkezők számára biztosítjuk a kézfertőtlenítő szert, betartva a 
kémiai biztonság előírásait!  
A közvetlen kontaktus idejét a szülőkkel minimalizáljuk. 
Az adagolók mellé kifüggesztésre kerül a helyes kézfertőtlenítési útmutató képes változata, mely 
könnyen és gyorsan értelmezhető. 
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. 
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. 
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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. 
A bölcsőde egészére kiterjedő, folyamatosan végzett, rendszeres fertőtlenítést végzünk. 
Azokat a felületeket (kilincs, ajtófélfa, ajtószárny), melyeket kézzel gyakran érintenek, napjában 
többször fertőtlenítik a bölcsődei dajkák és a mosodai dolgozó. (érkezést követően, az udvari 
játéktevékenységből való bevonulás után, alvásidőben és zárás előtt).  
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. 
Pelenkázás és WC használat után a felületeket fertőtleníti a kisgyermeknevelő (gyors 
felületfertőtlenítővel). A gyermekekkel étkezés előtt és után, WC használat előtt és után, udvarról 
bejövetel után, tüsszentéskor és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, kezet 
mosatnunk. A helyes technikát a gyermek fejlődési állapotának megfelelőn tanítjuk, és igény esetén 
segítjük.  
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. 
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A vizes egységekben az alapos kézmosás lehetőséget biztosítani kell, a gyermekek ezt minden 
alkalommal felnőtt ellenőrzésével végezzék. 
Felelős: kisgyermeknevelő. Az ellenőrzést a bölcsődevezető végzi. 
Udvaron tartózkodáskor, és amikor az időjárás engedi, ismét teljesen kitárjuk az ablakokat.  
A bölcsődei csoportszoba, gyermeköltöző, fürdőszoba felületeit és a bölcsőde egyéb használt 
helyiségeinek felületeit naponta fertőtleníteni kell a bölcsődei dajkáknak reggeli érkezéskor, udvaron 
tartózkodáskor és ebéd után, a takarítási utasításban szereplő szerekkel, különös tekintettel szülő 
érkezésekor, családlátogatás lebonyolítása után. 
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. 
 

III. Személyi higiéné 
Munkatársak  
A dolgozóknak fokozottan kell ügyelnie a személyi higiénére. Csak egészséges dolgozó végezheti a 
munkáját. Amennyiben fertőző betegség tüneteit produkálja, 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 14 napban koronavírus fertőzött 
személlyel. 
A nyilatkozat az öltözőben került kihelyezésre. Lázmérőt, fertőtlenítőt biztosítottunk hozzá. 
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.  
A bölcsődei dolgozóknál elsődleges fontosságú a kéz megfelelő ápolása és tisztántartása. A kezeket 
kézfertőtlenítő szappannal, testmeleg folyóvízben kell megmosni, a festett köröm és műköröm, 
ékszerek a kézen veszélyforrások. 
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 kéz körmeit röviden és tisztán kell tartani. 
Gondoskodni kell a kézbőr kiszáradásának, berepedezésének megakadályozásáról, megfelelően 
kiválasztott kézápoló krém használatával. Olyan gyakran kell kezet mosni, amilyen gyakran a 
szennyeződés mértéke indokolja. 
Az utcai ruházat cseréje elengedhetetlen a munkavégzés idejére. A teljes munkaidő alatt a szükséges 
és helyes higiénés magatartást alkalmazzuk.  
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Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményi csoportosulások megelőzésének 
érdekében, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. 
A megfelelő védőtávolság betartását mindenhol be kell tartani, különös tekintettel az öltözőkben. 
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. 
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 
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 lázmérőt felületfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni kell használat. után, majd a 
vegyszertől folyóvízzel alaposan letisztítani! Az esetlegesen váladékkal szennyeződött felületeket 
azonnal fertőtleníteni kell, a textíliákat cserélni szükséges. 
A gyermek a bölcsődébe – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 
vissza. 
Az eljárás rendet ismertetjük a dolgozókkal, és a szülőkkel is. A gyermekek ellátása a Bölcsődei 
Nevelés - Gondozás Országos Alapprogramja alapján folyik, legfőképpen az alapelvek betartásával. A 
gyermekek igényeinek megfelelő bánásmód, a biztosított tárgyi feltételek és a felkínált 
tevékenységek, a gyermekekkel való bánásmód szakmai szabályainak betartásával.  
 
Zalaegerszeg, 2020.09.09 
 
Készítette: Arany Bernadett – bölcsődevezető 
 
Jóváhagyta: Prenner Zsuzsanna – intézményvezető  
 


