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1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE
Intézményi házirend kiegészítése működési és egészségügyi eljárások
pandémiás járványhelyzetben.
1.számú függeléként szerepel

Házirendet kiegészítő működési és egészségügyi eljárások pandémiás
járványhelyzetben
Jelen kiegészítést a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban:
NNK) ajánlásaival, tájékoztatóival, valamint a tárgyi előírások tekintetében
népegészségügyi és/vagy járványügyi döntések meghozatalára jogosult
szervezet rendelkezéseivel együtt kell értelmezni, azzal, hogy a jelen
utasításban nem szabályozott kérdésekben a népegészségügyi, járványügyi
feladatok ellátására felhatalmazott hatóság intézkedései alkalmazandók
.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Életbe lép újra a zsiliprendszer vagyis a szülők az átadóba léphetnek be és onnan a
kisgyermeknevelők veszik át a gyermekeiket.

A gyermek kisérőjének száma maximum 1 fő lehet.
A bölcsődébe kizárólag csak szájmaszkban léphetnek be.
Az intézménybe érkezéskor alaposan mosson kezet, vagy fertőtlenítse kezét.
A gyermekeknek a szappanos kézmosás javasolt.
Az intézménybe kizárólag egészséges tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.
A bölcsődébe történő napi első belépéskor érintésmentes lázmérést szükséges végezni.
A szülőknek nyilatkozatot kell ellenjegyezni arról, hogy a gyermeküket egészségesen

adják be a bölcsődébe és egyben igazolják, hogy az elmúlt 14 
napban nem jártak külföldön
és nem voltak szoros kapcsolatban koronavírusos egyénnel.
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Továbbá, hogy az otthonról hozott a gyermek alvós játékát mosott/fertőtlenített állapotban
adja be.

Amennyiben érkezéskor a gyermek náthás, köhög, lázas, láthatóan nem egészséges az
intézmény nem biztosítja a napközbeni felügyletet. A szülőnek gondoskodnia kell a NNK
aktuális eljárásrendje alapján az orvosi vizsgálatról, ha az intézmény tájékoztatja, hogy
a gyermekénél tüneteket észlel.
A szülő köteles az intézményt írásban értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy
igazolt fertőzés van.
A gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt orvosi igazolással jöhet újra
bölcsődébe.
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóságok által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni,
egyúttal értesíteni kell a foglalkozás egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint
dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel
kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos,
illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek
megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
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2. . EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS
KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
2.1. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás
elvégzéséhez szükséges tisztító-és fertőtlenítőszerek beszerzéséért az
intézményvezető a felelős.
2.2. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk annak
használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések
előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a
gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
2.3. Az étkezések előtt a kézfertőtlenítés szigorú protokollját és annak
ellenőrzését a helyi adottságokat figyelembe véve ki kell alakítani.
2.4. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási
lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési
lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges,
textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.
2.5. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására.
Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos
kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes
tisztaságot.
2.6. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes,
az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák
meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
2.7. Fokozottan kell figyelni a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a
folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.
A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel
gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek,
korlátok, villany-és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet,
monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a
padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek.
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2.8. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek
egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált
szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
2.9. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású
természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra,
valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező
forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
2.10. Az intézményben használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök
felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
2.11. A dajka köteles a reggeli érkezések után minden kilincset, ajtót
fertőtleníteni és a csoportokhoz tartozó mosdót, előszobát, öltözőt fertőtlenítővel
felmosni, mivel ezen helyiségekben használnak kinti cipőt a kisgyermekek. A
csoportszobában mindenki csak váltócipőben tartózkodhat.
2.12. A gyermekek otthonról hozott alvós játékát kizárólag naponta
mosott/fertőtlenített állapotban hozhatják a bölcsődébe.

3. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK…
3.1. A bölcsődét

 izárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek
k
látogathatja. A nevelésben, illetve csak egészséges és tünetmentes dolgozó
vehet részt. Az intézménybe történő napi első belépéskor érintésmentes
lázmérést szükséges végezni. Amennyiben érkezéskor a gyermek náthás, köhög,
lázas, láthatóan nem egészséges, az intézmény nem biztosítja a napközbeni
felügyeletét. Az intézmény tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az intézményt 
írásban
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a
gyermek, vagy kisgyermeknevelő, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott,
a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
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3.2. A csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább
elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló
helységek bevonásával.
3.3. A nevelési év első felében esedékes, nagyobb létszámú gyermek vagy
kisgyermeknevelő egyidejű jelenlétével járó (pl.: Zenebölcsi, Alkotóházak)
halasszák későbbre, vagy megszervezése során
tekintettel leszünk az
alábbiakra:
o az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát betartása,
o az alapvető egészségvédelmi intézkedések betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés lehetőségének biztosítása, szellőztetés)
o zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
o a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása kézfertőtlenítés lehetőségének biztosítása, szellőztetés)

3.4. Szülő, kísérő nem léphet be az intézménybe, csak az intézményvezető
előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon
való részvétel céljából a járványügyi előírások maradéktalan betartása mellett. A
gyermek kísérőjének száma maximum 1 fő lehet.
3.5. A gyermekek zsiliprendszer módszerrel léphetnek az intézmény területére,
vagyis a szülők csak az átadóig kísérhetik el gyermekeiket, a bejárattól pedig
már csak a dajka és nevelők kísérhetik tovább a kicsiket.
3.6.A munkatársakkal és szülőkkel nyilatkozatot kell ellenjegyeztetni arról, hogy
egészségesen állnak munkába, illetve adják be gyermeküket az intézménybe. A
nyilatkozat tartalma az alábbi:
o az elmúlt 14 napban
a) nem járt külföldön,
b) nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy
megerősített új koronavírussal fertőzött személlyel, továbbá
o nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés,
akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét
veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna,
o gyermekének sincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl.
láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások
egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna.
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o A gyermekek otthonról hozott alvós játékát mosott/fertőtlenített
állapotban viszi be az intézménybe.
3.7. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a
járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk
e-mailben, vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben
küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.
3.8. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve
az öltözőkben, ezért az udvar előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra,
hogy elkerülhető legyen az öltöző helyeken történőcsoportosulás.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet
vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő
szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
4.2. Étkezés előtt kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására.
4.3. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az alcsoportok keveredése
elkerülhető legyen.
4.4. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os
maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít)
készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök
alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot
tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
4.5. Az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztán tartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.
4.5. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök,
poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta
evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. A
textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
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4.6. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos
kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott
hangsúlyt kell fektetni.

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
5.1. Amennyiben egy gyermeknél, kisgyermeknevelőnél, vagy egyéb dolgozónál
fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal
értesíteni kell a foglalkozás egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend
szerint dönt a további teendőkről.
5.2. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek
a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak
alapján járjanak el.
5.3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk
használata kötelező.
5.4. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy
megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön
értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a
COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a
gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek
megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
5.5. A gyermek az intézménybe –hasonlóan más megbetegedésekhez –kizárólag
orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt
saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
5.6. Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
5.7. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.
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5.8. Ezen időszakban a gyermek az otthona elhagyása nélkül, a
kisgyermeknevelőkkel egyeztetett kapcsolattartási forma mellett részt vehet a
nevelésben.
5.9. Hatósági házikarantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell bemutatni az intézménybe
visszaérkező személynek.
5.10. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta
járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a
kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni.

6. INTÉZKEDÉSEK HA FERTŐZÉSSEL ÉRINTETTEK
VAGYUNK
6.1. Az intézményvezetőnek folyamatosan nyomon kell követni a
www.kormany.hu , Magyar Bölcsődék Egyesületének oldalát és azokról
tájékoztatniuk kell a munkatársakat és szülőket.
6.2. Ismertetni kell a szülőkkel a mintavétel céljából felkereshető intézmények
listáját:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenye
k
.
6.3 Az intézmény vezetője haladéktalanul jelezze a fenntartó számára, ha a
munkatársak, a szülők vagy a gyermekek részéről gyanús esetet vagy igazolt
fertőzést tapasztalnak.
A jelentésben részletezze, hogy hány fő (dolgozó, szülők, gyermek) érintett, és
milyen intézkedéseket tettek a fertőzés terjedésének megakadályozása
érdekében.

7. KOMMUNIKÁCIÓ
7.1. 
Csak hiteles forrásokból tájékozódjunk!
A 
https://www.magyarbolcsodek.hu/
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Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK
által kiadott és honlapján (
www.nnk.hu) közzétett tájékoztatók nyújtanak
segítséget.
7.2. Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-cím jött
létre (
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
), amelyen a kérdéseket és
bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg. Igaz ez
nem szociális vonal, de tájékozódásra nagyon jó szolgálatot tesz.

8. GYAKORNOKOK FOGADÁSI RENDJE
8.1. A szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók testhőmérséklet mérést
követően, orrukat és szájukat eltakaró eszközben (maszk) tartózkodhatnak az
intézményben.
8.2.

1-1 csoportszobában egy időben maximum 2 hallgató tartózkodhat.

8.3. Az intézményben tartózkodás ideje alatt - lehetőség szerint - valamennyi
dolgozónak, szülőnek és hallgatónak be kell tartania a biztonságos, legalább 1,5
m-es védőtávolságot, és fokozottan figyelnie kell a járványvédelmi szabályok
betartására, valamint a kézfertőtlenítő rendszeres használatára.

9. BESZOKTATÁSI TERV ÉS CSALÁDLÁTOGATÁS A
JÁRVÁNYVESZÉLY ALATT
9.1. Jelen helyzetben a családlátogatást nem tudjuk kivitelezni. Erre a célra
kidolgoztuk az Adatlapot, amit a szülő tölt ki a kisgyermeknevelők számára.
Pontokra osztottuk a fontos kérdéseket, amiket a családlátogatás alatt
beszélünk át a szülőkkel. (pl. a gyermek fejlődéséről és otthoni
napirendjéről…)
9.2. A szülők részére Információs füzetet készítettünk, ami tájékoztatást ad a
bölcsődei életről.
9.3. A beszoktatás fokozatosan szülővel történik, a fokozatos beszoktatás
módszertanát betartjuk. Beszoktatásra egyszerre csak egy szülő érkezhet
gyermekével. Kizárólag szájmaszk használatával tartózkodhat a bölcsődében
és váltó papucsot kell felvennie. Más gyermekkel nem léphet kapcsolatba a
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csoportban. Ameddig az időjárás engedi, a beszoktatás időtartamának
nagyrészét a játszóudvaron töltjük.

Ez a helyzet rugalmasságra sarkal minket, mert nagyon sok olyan dolog szól
közbe az életünkbe, ami eddig még nem fordult elő – ki kell lépni a komfort
zónánkból.
Ezek mellett a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveit is szem előtt tartva
biztosítanunk kell a szeretetteljes nevelést-gondozást.
Különös gondot kell fordítanunk, hogy a gyermekek minél kevesebbet
érzékeljenek ebből a felbolydult világból.


Mind ezek mellett a dolgozók védelmére is tekintettel kell lenni
.

Tata, 2020. szeptember 21.
Valakovics Józsefné
bölcsődevezető
Kisgyermeknevelők:
Pap Bertalanné
Merényiné Ollé Ilona
Resz-Vermes Lilla
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Gyarmatiné Kakuk Éva
Bölcsődei dajka:
Imeli Ildikó

