
Tisztelt Szülők! 

Az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet 2021. 

február 1. napjáig meghosszabbította. A covid járvány második 

hulláma miatt elrendelt óvintézkedések a bölcsődében is további 

korlátozásokat tesznek szükségessé. 

MINDANNYIUNK ÉRDEKÉBEN MEGÉRTÉSÜKET ÉS AZ ALÁBBI SZABÁLYOK 

FEGYELMEZETT ALKALMAZÁSÁT KÉRJÜK ÖNÖKTŐL: 

1. A bölcsődét csak és kizárólag EGÉSZSÉGES, tüneteket nem mutató gyermek 

látogathatja. A gyerekek (egymás) megfertőzésének elkerülése érdekében kérjük 

Önöktől a fokozott elővigyázatosságot.  

2. A bölcsődébe való belépéskor SZÁJMASZK viselése ÉS a KÉZFERTŐTLENÍTŐ 

használata minden látogató számára szükséges! 

3. A bölcsődébe a szülők az előtérig (az előtérbe) jöhetnek gyermekeikkel 

(távozáskor hasonlóképpen), belépés előtt kérjük CSENGESSENEK!  

4. Egy időben egy család tartózkodhat az előtérben. Lehetőleg ne mindenki 7:45-

8:00 óra között hozza gyermekét a bölcsődébe, próbáljanak hamarabb és 

lehetőleg az érkezést egymással egyeztetve jöjjenek a gyerekekkel illetve a 

gyerekekért, kerüljék a mindenkinek kellemetlen zsúfoltságot. 

5. A bölcsőde dolgozója AZ ELŐTÉRBEN ÁTVESZI a gyermeket és délután ugyanígy 

adja ki. A közvetlen kontaktus idejét a szülőkkel minimalizálni kell, a szükséges 

információn túl a gyermekkel kapcsolatos információk megosztására az egymással 

egyeztetett infokommunikációs eszközön van további lehetőség.  

6. Az alábbi tünetek esetén a gyerekek otthon tartása és elkülönítése szükséges: láz, 

köhögés, nehézlégzés, szaglásvesztés, íz érzés zavara vagy hiánya, fejfájás, 

hidegrázás, fáradékonyság, hányás, hasmenés. Amennyiben gyermeküknél 

tünetet észlelnek, a gyermekorvossal egyeztetett úton haladéktalanul értesítsék, 

jelezzék számára azt (e-mailben kapcsolatfelvétel a gyermekorvossal, 

kapcsolattartás a gyógyulásig) A gyermekorvos Önöknek elektronikusan küldött 



szakmai véleményét - a közösség újbóli látogatásának idejéről - elektronikusan 

továbbítsák a bölcsőde e-mail címére. 

7. Ha a beteg gyermek 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, a tünetek kezdete 

után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítható. Tünetmentes fertőzöttek 

izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani. Azaz min. 10 napig 

otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül. 

Hamarabb orvosi véleménnyel jöhet a közösségbe a gyermek (a gyermekorvos e-

mailjének továbbításával a bölcsőde elektronikus címére). Ezek az intézkedések a 

járvány további terjedésének megelőzését és a bölcsőde pontos tájékoztatását 

szolgálják.  

8. Náthás tünetekkel távolmaradó gyermeket (amennyiben az orrfolyáson kívül más 

egyéb tünet nem jelentkezik) 2 teljes tünetmentes nap után várunk vissza a 

bölcsődében. 

9. Minden hiányzást követően és minden esetben szükséges a SZÜLŐ ÍRÁSBELI 

NYILATKOZATA a gyermek egészségi állapotáról, amelyet a távolmaradást követő 

első bölcsődei ellátási napon kell a kisgyermeknevelő részére átadnia a szülőnek. 

10. Betegség esetén kérjük, hogy a bölcsőde e-mail címére 

(info@budakalaszibolcsode.hu) küldjenek értesítést, VAGY a +36 70 524 3030 

telefonszámon tájékoztassanak a gyermek hiányzásáról és ugyanígy a közösség 

újbóli látogatásáról. Mindezeket - a gyermekek étkezésének biztos/tényleges 

lemondása-rendelése, a kisgyermeknevelők tájékoztatása érdekében kérjük.  

11. 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 ÓVINTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁVAL TOVÁBBRA IS 

SEGÍTSÉK A JÁRVÁNY MEGELŐZÉSÉRE IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEINKET ÉS 

TÁMOGASSÁK A GYERMEKEK, DOLGOZÓK EGÉSZSÉGÉNEK MEGÓVÁSÁT. 
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