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1.A bölcsődénkbe továbbra is csak egészséges gyermeket fogadunk. 

A bölcsődébe csak úgy fogadunk gyermeket, ha szülője leadta a nyilatkozatot 

a gyermek egészségi állapotáról. Ezt a nyilatkozatot melléklet tartalmazza. Ezt 

az első bölcsődei napon kitöltve, aláírva kérjük leadni. Minden további 

megbetegedés esetén orvosi igazolást kérünk. Amennyiben nem megbetegedés 

miatt (utazás stb.) hiányzik a gyermek, úgy ismételten szükséges a nyilatkozat 

leadása. 

2. A bölcsődébe a gyermeket csak egy felnőtt hozhatja be a számára megadott 

idősávban. A megadott időszakban érkezhetnek a gyermekkel és a megadott idő 

végére távozni kell a szülőnek. A bölcsőde öltözőjében két családnál több nem 

tartózkodhat, két másik család a folyosón tud öltözni. Így is négy családnál több 

nem lehet a bölcsődében. Aki korábban érkezik, a bölcsőde előtt várja ki az idejét. 

3. A bölcsődében a felnőtt szájmaszkot köteles viselni, gyermeknek nem kell. 

4. Beérkezéskor a liftből kiszállva egy fertőtlenítő lábmosó van elhelyezve, 

kérem erre rálépni, gyermeknek is. Ezen a gyerekeket ne hagyjátok tapicskolni, 

egyszerűen át kell csak rajta menni. 

5. A lábtörlő után a falon elhelyeztünk két kézfertőtlenítő automatát, bármelyik 

használható. Itt köteles mindenki a kezét fertőtleníteni érkezéskor. 

6 A gyermeket átöltöztetve, benti cipőbe, csak kézmosás után lehet beadni a 

szobába. Az öltözőben kitettünk kézfertőtlenítő folyékony szappant és sima 

folyékony szappant is. A gyermek kezét valamelyikkel meg kell mosni. A 

gyermeket hőjét az átvételkor kisgyermeknevelő megméri, érintésmentes 

hőmérővel. 37, 5 fok feletti hőmérséklettel gyermeket nem fogadunk. 

A gyermek alvókáját, esetleges cumiját az öltözőben található, névre szóló kis 

kosárba kell beletenni abban hozza be a gyermek. A nap folyamán is személyre 

szólóan abban tároljuk majd. 

Az öltözőben található egy személyre szóló nagyobb kosár is. Ebbe helyezzék azt 

a ruhát, amit szeretnétek, hogy kintre a gyermekre adjunk. (Itt gondolunk arra, 

hogy reggel még hűvösebb lehet, kellhet kardigán) Legyen napvédő sapka, ha 



melegebb az idő. Cipőt ebbe a kosárba ne tegyenek.  Ide kell tenni a hozott 

pelenkát, törlőt, krémet, stb. A végén a kosarat a szekrény tetejére tegyétek fel. 

Az öltözőszekrényben a gyerek váltóruháján kívül más nem lehet. (enni, innivaló, 

egyéb tárgy). Kérek mindenkit, hogy az öltözőszekrénybe két váltás ruhát 

tegyen be. Ezek mindig évszakhoz igazodóan, jelenleg két rövidnadrág, két 

hosszúnadrág, két póló, vagy bady és egy hosszú ujjú póló. Szobatiszta 

gyermeknél két bugyi. 

Az elválást kérem ne húzzák el, megígérjük, hogy vigasztalni fogjuk az 

elkeseredett gyermekeket. 

7.  Fogat egyenlőre nem mosunk ebéd után a bölcsődében. 

8. Napirendünket úgy állítjuk össze, hogy minél több időt a szabadban 

tölthessenek a gyermekek. Az aktuális napirend a folyóson lévő nagy faliújságon 

kifüggesztésre kerül. 

9. Hazabocsájtás. A gyermekért szintén csak egy felnőtt érkezhet, 

szájmaszkot köteles viselni.  

A gyermeket a kisgyermeknevelő jó idő esetén az udvaron adja át az érte 

érkezőnek.. A gyermek alvókáját, cumiját, kardigánját a kisgyermeknevelők már 

előzőleg leviszik a személyre szóló kosarában, onnan lehet majd 

kivenni. Felmenni a bölcsődébe már nem lehet! Ha gyermeknek hazaindulás 

előtt wc-re kell mennie, vagy pelenkát kell cserélnie a gondozónő felkíséri, segít 

neki, a szülő lent várakozik. Rossz idő esetén fel kell jönni a gyermekért. A 

feljövetel szabályai ugyanazok, mint az érkezéskor. (lábtörlő, kézfertőtlenítés) 

Csak két család lehet az öltözőben egyszerre, kettő a folyosón öltözik. Ha többen 

lesznek, az udvaron kell várakozni. Az elvitelre szintén a meghatározott 

idősávokban van lehetőség. 

 10. Járványos időszakban még fokozottabban be kell tartani azt a szabályt, hogy 

beteg gyermek nem járhat közösségbe. Amint valamilyen fertőző betegség 

tüneteit észlelik a kisgyermeknevelők a gyermeken, jelzik a szülőknek, 

(azonnal felhívják) és a gyermek a teljes gyógyulásig az intézményt nem 

látogathatja. Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál légúti, vagy más 

fertőző betegség tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. A beteg 

gyermek elkülönítése, amennyiben az udvaron vagyunk, úgy a csoportszoba 

előterében, ha csoportszobában vagyunk, akkor a vezetői irodába kell őt vinni a 

vezető által kijelölt személynek, addig míg szülei meg nem érkeznek érte.  

11. Aki babakocsit hoz és itt hagyja, az lent a lépcsőfeljáró előterében hagyhatja, 

ott fogjuk tárolni. Felhozni a babakocsit nem lehet. 



Dolgozókra vonatkozó szabályok: 

-A járványügyi megelőző tevékenységek betartása minden dolgozó számára 

kötelező, és felelős magatartást kíván! 

-A dolgozók fokozottan ügyeljenek a személyi higiénére. Csak egészséges 

dolgozó végezheti a munkáját, melyről nyilatkoznia kell. 

-Minden dolgozó köteles a vezető által kiadott járványügyi helyzetre vonatkozó 

utasításokat betartani! 

-A konyhába csak az étel előkészítésével tálalásával, edények mosogatásával 

megbízott személy tartózkodhat. Az ételek előkészítése, tálalása során a dolgozó 

köteles szájmaszkot és gumikesztyűt viselni, minden művelet előtt kezét 

fertőtleníteni. Az ételeket a csoportba történő szállításig letakarva kell tárolni. 

Az előkészítő műveletek és a konyhai műveletek után a használt felületeket 

fertőtleníteni kell! 

-A dajka köteles a kiadott takarítási útmutató szerint végezni a feladatát, különös 

gondossággal eljárni, a fertőtlenítő folyamatokra külön hangsúlyt helyezve! 
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