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Magyarországon jelenleg járványügyi készültség van érvényben a koronavírus kapcsán, de bármikor
visszaállításra kerülhet a veszélyhelyzet. Ezért a Magyar Bölcsődék Egyesületének Módszertani
Szervezetének ajánlása alapján, a 2020/2021-es nevelési évben az alábbi általános járványügyi szabályok
fokozott betartását kérjük. A megfogalmazottak megvalósításához minden munkatárs és a szülők
elkötelezett, felelős együttműködése szükséges.
1) Általános elvek
A Gyöngyöm Minióvoda területére való érkezéskor mindenkinek gondosan kezet kell mosnia, és ezt
napközben többször is meg kell ismételni, amikor csak szükséges. A kisgyermeknevelők a szokottnál
többször használják a csoportokban rendelkezésre álló kézfertőtlenítőket.
Fontos a papír zsebkendő egyszeri használata, a használtakat azonnal ki kell dobni!
A bölcsődei nevelők naponta több alkalommal ürítik a szemeteseket, valamint a szokottnál gyakrabban
használt felületeket többször fertőtlenítik (ajtó, kilincs, öltözőszekrény stb.). A játékok fertőtlenítéséről,
eszközök, berendezési tárgyak felületének fertőtlenítéséről rendszeresen gondoskodni kell.
Folyamatos és rendszeres fokozott intenzitású szellőztetés szükséges a csoportszobák mellett a
kisgyermekellátást szolgáló helyiségekben (fürdőszoba, átadó stb.), valamint a helyiségek ablakát időjárás
és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. A gyermekek szabad levegőn
tartózkodását – a lehetőségekhez mérten – naponta biztosítani kell.
Kérjük a személyes találkozásokat, főként a gyermekek átadásának és átvételének idejét a minimálisra
csökkenteni. A gyermekekkel kapcsolatos, hosszabb átbeszélést igénylő nehézségek vagy problémák esetén
a Gyöngyöm Minióvoda szakmai vezetőjét az alábbi fórumokon lehet elérni: telefon (06-30-421-3123), email (info@gyongyomminiovoda.hu), Messenger vagy Viber alkalmazáson keresztül megvalósítható videós
beszélgetések. A beszélgetésekhez előzetes időpont egyeztetés szükséges.
2) Az intézmény látogatása
A koronavírus-betegség, a Covid-19 elsősorban direkt módon, cseppfertőzéssel terjed, azaz a járvány
szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. A
gyermekintézményekben különösen lényeges az alapvető higiénés követelményeken túlmutató, a
koronavírus-fertőzés terjedésének meggátolását célzó előírások betartása.
A bölcsődét tehát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja, amelyről a
szülőnek nyilatkoznia szükséges. Amennyiben az ellátott gyermeknél tüneteket észlelünk, a szülőnek
gondoskodni kell orvosi kontrollról – elsődlegesen telefonos konzultáció útján.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján az alábbi tünetekkel rendelkező
gyermekek otthon tartása vagy elkülönítése szükséges: láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű
szaglásvesztés, íz érzés zavara vagy hiánya, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás

és/vagy hasmenés. A beteg gyermeknek legalább 3 napig láztalannak kell lennie, valamint meg kell
szűnnie a légúti tüneteknek, majd a tünetmentes beteg elkülönítését a fertőzés megjelenése utáni 10.
napon lehet feloldani.
A szülő köteles a bölcsődét értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esete áll
fenn. A külföldi utazásokat lehetőség szerint kerülni érdemes, ha erre mégis sort kell keríteni, akkor a szülő
és a háztartásban élő gyermek(ek) is, a visszatérést követő két hétben tartózkodjanak otthon.
3) Teendő beteg személy esetén
A dolgozót Covid-19 fertőzés tünetei esetén haladéktalanul mentesíteni kell a munkavégzés alól, továbbá
meg kell tenni a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendjének intézkedéseit.
Gyermek esetén a szülőket azonnal értesíteni kell, a beteg gyermek elkülönítése szükséges, a gyermeket
felügyelő személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
4) A gyermekek fogadása
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az átadóban, ezért kérjük, hogy a gyermek egy
kísérővel érkezzen a bölcsődébe. A szülők szájmaszkban léphetnek be, és kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítő
használatát mindenki részéről.
5) Új gyermek fogadása – családlátogatás és beszoktatás
Családlátogatásra csak igény esetén kerül sor, ekkor is inkább Viber vagy Messenger videós alkalmazásának
segítségével látogatunk el a gyermekek otthonába.
A beszoktatás minden esetben egy szülővel történik. A szülőnek szájmaszkban kell a csoportszobában
tartózkodnia, valamin lábvédő zsákot vagy váltó papucsot kell viselnie, és más gyermekkel nem léphet
kapcsolatba a csoportban. Szükség esetén érintésmentes hőmérővel test hő ellenőrzésére is sor kerülhet.
6) Gyermekek ellátásával kapcsolatos ajánlások
Átmeneti tárgyat a gyermek behozhat a bölcsődébe, de azokat rendszeresen fertőtleníteni szükséges.
Amennyiben ez a tárgy textil kendő/pelenka vagy rágásra használt anyag, akkor kérjük, hogy naponta
történjen meg az érintett tárgy kimosása.
7) Rendezvények, programok szervezése
Évkörhöz kötődő rendezvény szervezése a bölcsődében kizárólag a délelőtti órákban, lehetőség szerint
zártkörű módon zajlik majd. A heti foglalkozások, a megszokott külső foglalkoztatókkal, a szigorú
járványügyi szabályok betartásával történhet.

Kérjük a leírt eljárásrend figyelembe vételét és betartását, annak érdekében, hogy a gyermekek bölcsődébe
járása gördülékenyen megvalósuljon, és elkerüljük a megbetegedések számának növekedését, valamint a
járvány terjedését.
Az esetleges kérdésekre az info@gyongyomminivoda.hu e-mail címen tudunk felvilágosítást adni.
Köszönjük szíves együttműködéseteket!
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