(2021. november 3.)
Tisztelt Szülők!
A fokozódó koronavírus járványhelyzetre való tekintettel
A MAI NAPTÓL a bölcsődébe történő belépéskor és a
benntartózkodás idején ismételten kérem Önöktől az
orrot és szájat eltakaró MASZK VISELÉSÉT és a
KÉZFERTŐTLENÍTŐ napi, rendszeres használatát!
A koronavírus járvány negyedik hullámának megfékezésére a kormány védelmi
intézkedésekről döntött, kérem vegyék komolyan a központi járványvédelmi
ajánlásokat.
1. A bölcsődébe a gyermekeket EGY felnőtt hozza és jöjjön érte, a lehető
legrövidebb és legszükségesebb időt töltsék az épületben, hogy ezzel is
csökkenthető legyen a fertőzés terjedésének lehetősége. Az épületben tartsák
meg az egymástól való biztonságos távolságot. A járványügyi szabályok betartása
továbbra is fontos és elengedhetetlen feltétele a biztonságos bölcsődei
ellátásnak.
A kisgyermeknevelők a reggeli és délutáni időszakban a gyermekek átvétele/átadása
idején a szülőkkel történő találkozás idején szájmaszkot viselnek, de napközben,
a gyerekek nevelése-gondozása során már nem használják azt a gyerekek
nevelése, fejlesztése, ellátása érdekében.
2. A bölcsődét csak és kizárólag EGÉSZSÉGES, FERTŐZŐ BETEGSÉG TÜNETEIT NEM
MUTATÓ gyermek látogathatja, kérjük ennek szíves megértését és ennek tudatos
és következetes betartását.
3. A beszoktatós szülőktől kérjük, hogy gyermekeikre az épület előterében
várakozzanak.
4. Orrfolyással és köhögés tüneteivel rendelkező gyermeket – a többi gyermek
érdekében - se engedjenek közösségbe (bölcsődébe), mert annak kezelése,

ápolása, gyógyítása otthoni környezetben lehetséges és szükséges. Ellenkező
esetben felülfertőződés, esetleg szövődmény is kialakulhat.
5. A gyermek otthonában történő elkülönítése és orvossal történő konzultáció
szükséges: láz, köhögés, nehézlégzés, szaglásvesztés, íz érzés zavara vagy hiánya,
fejfájás, hidegrázás, fáradékonyság, hányás, hasmenés.
6. Közösségbe (bölcsődébe) történő visszatérés az aktuális eljárásrend alapján
történhet:
 A gyermek betegségének kezdetén a gyermekorvost e-mailen tájékoztatni
szükséges a gyermek állapotáról, a jelentkező tünetekről.
 Láztalan beteg gyermek a 3. tünetmentes napon jöhet újra bölcsődébe. (A
köhögés és sűrű orrfolyás megléte nem jelent tünetmentességet!)
 Lázas beteg gyermek kizárólag a gyermekorvos engedélyével és
igazolásával jöhet újra bölcsődébe.
7. A betegség/hiányzást kérjük, hogy a bölcsődében haladéktalanul jelezni
szíveskedjenek az info@budakalaszibolcsode.hu címen, vagy a +36 70 524 3030
telefonszámon (Domján Edina). A közösségbe történő visszatérés előtt 24 órával
ugyanezen az elérhetőségeken értesíteni szíveskedjenek bennünket. (Értesítés
hiányában nem tudunk étkezést biztosítani gyermekük számára.)
A gyermek hiányzását követően kérjük a SZÜLŐ ÍRÁSBELI NYILATKOZATÁT (eü.
nyilatkozatát) a gyermek egészségi állapotáról, amelyet a távolmaradást követő
első bölcsődei ellátási napon kell a kisgyermeknevelő részére átadnia.
8. A bölcsőde épületében továbbra is különös figyelmet fordítunk a higiéniai
szabályok betartására, a fokozott fertőtlenítésre. Az otthonról hozott játékok napi
fertőtlenítéséről a szülők gondoskodnak.
Kérjük, hogy a fenti védelmi intézkedések betartásával továbbra is segítsék és
támogassák a szigorú korlátozások bevezetésének elkerülését.
Köszönöm eddigi és további támogató együttműködésüket!
Villám Zsuzsanna
intézményvezető

