
Házirend kiegészítés a járványügyi előírásoknak megfelelően 

 

 

Általános szabályok melyek Kölyöksziget Bölcsőde, Kölyöksziget Mini Bölcsőde 

gyermekeire, szülőkre, dolgozókra vonatkozik. A bölcsőde mindennapi életét szabályozott 

keretek közé foglalja és a zavartalan működését biztosítja. 

A járványügyi készenlét idejére módosultak a szabályok a szülők és a dolgozók számára. 

 Cél 

- felkészülni a járványügyi védekezésre és megelőzésre,  

Érvényessége: 

Házirend módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi 

helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. 

 

Bölcsőde neve:  Kölyöksziget Bölcsőde, Kölyöksziget Mini Bölcsőde 

Bölcsőde címe:  6725 Szeged Szabadkai út 18. szám 

Telefonszáma:  06 62/421-477 

Alapítvány képviselője: Matula Anikó 

Bölcsődevezető:  Tatár Zsuzsanna 

Engedélyezett férőhelyszám:  Kölyöksziget Bölcsőde:          12 fő 

 Kölyöksziget Mini Bölcsőde:     7fő 

Bölcsődei nevelési év 

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

 

  A bölcsődei gondozás kezdete 

A bölcsődébe történő felvétel a gyermek tényleges fogadásának időpontja az étkezés kezdő 

időpontjával egyezik meg. 

 

Az intézmény látogatásának szabályai 

 A bölcsődét kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, dolgozó, szülő 

látogathatja, egészségi állapotáról a szülőnek, dolgozónak nyilatkozni kell. A 

nyilatkozatok valótlan adatokkal történő kitöltése büntetőjogi felelősséget von maga 

után. 

 A szülő köteles a bölcsődét haladéktalanul értesíteni, ha a családban, gyermekénél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esete áll fenn. 

 A bölcsőde területére a szülők a bölcsőde hátsó bejáratáig jöhetnek. A bölcsőde 

dolgozója átveszi a gyermeket és délután ugyanígy adja ki. A bölcsőde területére csak 

szájmaszkban lehet belépni. Minden belépőnek kezet kell fertőtleníteni. A közvetlen 

kontaktus idejét ( szülő és kisgyermeknevelő közt) minimalizáljuk. 



 Ha a szülő betegség vagy más ok miatt nem viszi a gyermekét a bölcsődébe, a 

távolmaradás okát a lehető legrövidebb időn belül közölje a bölcsődevezetővel.  

 

 

Tárgyi higiéné 

A bölcsődei ellátást tiszta, fertőtlenített helyiségben, berendezéssel, eszközökkel kezdjük 

meg. Járványos időszakban a felesleges berendezési tárgyakat eltávolítjuk a különböző 

helyiségekből. A gyermekszámtól függően rendezzük be a csoportszobákat és a használt 

eszközöket ezek alapján biztosítjuk. A bölcsődében a csoportlétszám 12 fő, mini bölcsődében 

7 fő. Figyelünk rá, hogy minden játékféleségből csak a szükséges játék mennyiség legyen a 

csoportszobában. Minden felületet fertőtlenítünk, nem fertőtleníthető játékok nem lehetnek a 

bölcsődében.  

Úgy alakítjuk ki a helyiségeket, hogy minden felület mosható, fertőtleníthető legyen.  Azokat 

a felületeket, amelyeket a gyermekek, szülők, munkatársak megérintenek, a szokottnál 

gyakrabban fertőtleníti a bölcsődei dajka. Pelenkázás és WC használat után a felületeket 

fertőtlenítjük. 

A szülő a gyermekének csak olyan játékot hozhat melyet könnyű fertőtleníteni. Gyermekét, 

tisztán, ápoltan hozhatja a bölcsődébe.  

 

Textília kezelése 

A textil, plüss állatok, babababaruhák, textil játékok, babatakarók fertőtlenítő mosásáról napi 

rendszerességgel gondoskodunk. Kéztörlésre papírtörölközőket biztosítunk, textil törölközőt 

ebben az időszakban nem használunk.   

 

Személyi higiénia a járványügyi szabályok betartásához 

Járványügyi szabályok betartása fontos és elengedhetetlen feltétele a biztonságos 

kisgyermekellátásnak  

 A dolgozók és szülők fokozottan ügyeljenek a személyi higiéniára. 

 Helyes kézmosás, kézfertőtlenítési technikát köteles alkalmazni. 

 Kézfertőtlenítésnél a behatási időt be kell tartani 

 Kéztörléshez egyszer használatos kéztörlőt kell használni 

 Maszk és váltócipő használata kötelező. 

 Lázas állapotban senki ne lépjen a bölcsőde területére.  

 

Teendő beteg gyermek esetén 

 a szülőket azonnal értesítjük és gondoskodunk a beteg gyermek ellátásáról, 

elkülönítéséről. A gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező. 

 A közösségbe a jogszabály szerint is szabályozott orvosi igazolással jöhet újra 

bölcsődébe. 

 15/1998. NM 38§ (1) Nem gondozható bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, a 

fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos vagy a háziorvos nem 

igazolja, hogy ez az állapot nem áll fenn. 



 A gyermekorvosok online rendelése és a személyes kontaktok elkerülése miatt, 

betegség utáni egészséges állapot igazolását 152/2020 (IV.27.) rendeletben leírtakhoz 

hasonlóan a járvány alatt ugyanúgy szülői nyilatkozatot kell kitölteni. 

 Azonnali fertőtlenítés elrendelése az egész intézmény területére 

Az a gyermek, és bölcsődei dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra a 

bölcsődébe. 

Igazolt Covid-19 fertőzés esetén Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje a 

betartandó. 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységről a gyermek érdekében a szülő tájékoztassa a 

bölcsődét. A kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.  

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében a bölcsődevezető, 

illetve a kisgyermeknevelő értesíti a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím 

és telefonszám. Adatváltozás esetén a szülőnek feladata a kisgyermeknevelőt tájékoztatni. 

Kérjük, hogy betegség esetén minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve 

orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit. A szülő érkezéséig a 

gyermeket a gondozónő szakszerűen ellátja. 

 

Családlátogatás 

 Jelen helyzetben a családlátogatást a megszokott formában nem tudjuk megvalósítani, 

de fontos, hogy kellő információkkal rendelkezzünk a gyermek fejlődéséről, egyéni 

szokásairól, és a szülők elvárásairól.  Messenger alkalmazás segítségével beszélünk a 

szülőkkel, ahol a gyermek is megmutathatja kedvenc játékait, azt, hogy hol alszik.  

Beszoktatás 

 A beszoktatás első napján nem kell a szülőnek az „egészséges, közösségbe mehet”, 

vagy más orvosi igazolás hozni.  

 A gyermek egészségi állapotáról és a kötelező védőoltások beadásáról a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően az – Egészségügyi könyv és a védőoltás adatlap alapján- ezek 

bemutatásával tájékozódunk. 

 Bölcsődei ellátás kezdetekor a szülő nyilatkozik a gyermeke egészségügyi állapotáról. 

 A beszoktatások fokozatosan, minden esetben szülővel együtt történik. A szülővel 

történő fokozatos beszoktatás módszertanát betartva.  

  Beszoktatásra egyszerre csak egy szülő érkezhet egy gyermekkel (ikerpár esetén is 

egy szülő). 

A bölcsődébe szájmaszkban kell érkezni, a beszoktatás során a csoportszobában 

szájmaszkot, lábvédő zsákot vagy váltó papucsot kell viselnie, és más gyerekekkel 

nem léphet kapcsolatba a csoportban. 

 Kisgyermeknevelők beszoktatási tervet készítenek, melyben a járványügyi szabályok 

betartását kiemelt feladatként kezelik. A beszoktatási tervről tájékoztatják a szülőket.  

 

 



 

Rendezvények, programok szervezése 

 Évkörhöz kötődő rendezvény szervezése a bölcsődében kizárólag a délelőtti órákban 

történik és csak a gyermekek számára javasolt, külső szereplők bevonása nélkül 

zártkörű módon.  

 Saját programokkal színesítjük a délelőttöt, mint például kisgyermeknevelők 

mesejátéka, bábozása, közös éneklés, érdekes manuális tevékenységek, mozgásos 

játékok. 

 Az ezekről készült fotókat, a szülőkkel megosztjuk, az adatvédelmi szabályok 

betartására mellett, így részesei lehetnek a bölcsődei mindennapok eseményeivel. 

 

Szülőkkel történő kapcsolattartás/ kommunikáció 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a szülők tájékoztatására. 

 A digitális kommunikáció változatos formáival, mint az elektronikus levelezés, 

telefon, üzenetküldés (szöveg, kép), online hívások, videó üzenetek, egyéb, 

biztonságos kommunikációs rendszereket használjuk, ezek használata során az 

adatvédelmi szabályok betartására kiemelten figyelünk. 

 Kisgyermeknevelők gyermek érkezésekor, hazabocsájtás során kommunikálnak a 

szülővel. Figyelni kell a dolgozónak arra, hogy tájékoztatás közben a 1,5 m védő 

távolságot tartsák be. Szájmaszk és kesztyű használata ebben az időszakban kötelező. 

 

Jelentési kötelezettség 

 Betegség észlelésekor gyermek esetén a szülőt értesítjük. 

 Covid-19 tünetét mutató gyermeknél a gyermek háziorvosával konzultálunk. A tőle 

kapott utasítás alapján járunk el. 

A bölcsőde működési rendje 

A bölcsőde naponta reggel 5 órától fogadja az érkező gyermekeket. A gyermekek hazavitelére 

este 17 óráig van lehetőség. A bölcsőde hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész 

éven át folyamatosan üzemel.  

Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott két hétig nyári zárva tartás alatt szünetel. Ekkor 

történik a bölcsőde karbantartása, nagytakarítása. Ennek időpontját a bölcsődevezető a szülők 

tudomására hozza február 15-ig. 

A nyári zárva tartás ideje alatt a szülők gondoskodnak gyermekük elhelyezéséről, igény 

esetén a bölcsőde segít elhelyezni a gyermeket. 

A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 

14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. 

 

Az családi füzetbe történő szülői bejegyzéseket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi 

állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy az otthoni eseményekre vonatkoznak. 

 



A bölcsődébe behozott értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal. 

 

A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos! 

 

Kérjük, hogy a térítési díjat átutalással fizessék be a megadott időre. 

 

Érdekképviseleti Fórum működése: 

 

A bölcsőde Érdekképviseleti Fórumot működtet, melynek munkájában a szülők, dolgozók, és 

a Pick Gyermeknevelési Alapítvány képviselője vesznek részt. A Fórum szükség szerint, de 

legalább évente egy alkalommal ülésezik.  

 

 

 

A házirend betartását köszönjük! 

 

 

Szeged, 2020.szeptember 1. 

 

 

 

Tatár Zsuzsanna  

bölcsődevezető 

 


