
 

 

 

Ajánlás a védelem megszervezésére családi bölcsődékben  

 

1. Minden szolgáltatásban ki kell jelölni egy személyt, aki az adott szolgáltatásban a 

COVID-19 és egyéb fertőzések megelőzésével összefüggő feladatokért felelős.  

E személy feladata, hogy  

 ismerje és kövesse a COVID-19 fertőzésekkel/járványokkal kapcsolatos 

mindenkor érvényes országos eljárásrendet, és annak alapján helyi eljárásrendet 

állítson össze, amelyet az országos iránymutatás módosításainak megfelelően 

szükség szerint módosít; 

 gondoskodjon arról, hogy a helyi eljárásrend mindenképpen tartalmazza a COVID-

19 fertőzésre jellemző tüneteket mutató gyermekek (COVID-19 fertőzésre gyanús 

esetek) észlelésével és bejelentésével kapcsolatos helyi eljárásokat, a gyanús 

(esetlegesen a megerősített) esetek kezelésére vonatkozó szabályokat, 

 biztosítsa, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges járványügyi képzést, 

beleértve a kézhigiénére és az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó 

gyakorlati oktatást; 

 biztosítsa a megfelelő kézfertőtlenítőszerek, egyéni védőeszközök rendelkezésre 

állását; 

 biztosítsa a takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési eljárások felmérését, és 

hiányosságok esetén a szükséges eljárások bevezetését; 

 biztosítsa, hogy az szolgáltatásban fertőtlenítő kézmosó álljon rendelkezésre; 

 eljárástervet dolgozzon ki az ellátás biztosítására illetve szüneteltetésére a 

dolgozók megfertőződése esetén; 

 

2. Az szolgáltatás bejáratánál tájékoztatót kell kihelyezni a szülők számára, a COVID-19 

miatti vészhelyzetben módosult gyermekfogadási szabályokról. 

 

3. Fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a gyermekek között előfordulhat tüneteket nem 

mutató fertőzés is, így a fertőzés lehetőségével számolni kell, amennyiben a családban 

krónikus beteg vagy veszélyeztetett életkorú családtag található, a velük való 

kapcsolattartásban ezt vegye figyelembe. 

 

4. Gondoskodni kell arról, hogy az szolgáltatásban dolgozó, illetve oda belépő 

valamennyi személy megfelelő kézfertőtlenítést végezzen (kézmosás meleg vízzel és 

szappannal, vagy alkoholos kézfertőtlenítőszer használata), váltócipőt vegyen fel és 

ügyeljen a köhögési etikettre. 

 

5. Biztosítani kell a szappan és papírtörölköző elérhetőségét a kézmosáshoz. 

Amennyiben papírtörölköző nem áll rendelkezésre, rendszeresen (minimum naponta 

2x) cserélni kell a textil törölközőket. 

 

 



6. Az ellátást igénylő szülőktől írásban nyilatkozatot kérni, hogy gyermekük egészséges, 

nem fertőző beteg. Javasolt egy tünetlista használata, a felsorolt tünetek segítenek a 

szülőknek a nyilatkozat megtételében - fertőző betegség főbb tünetei: táz, torokfájás, 

orrfolyás, nátha, köhögés, fejfájás, gyengeség, fáradékonyság, légzési nehézségek, 

hányás, hasmenés, bőrkiütés, fülfájás, szemgyulladás.... 

 

7. Minden gyermek napi szintű ellenőrzésének bevezetése indokolt a tünetek 

megfigyelésével illetve napi egyszer (tünetek észlelésekor azonnal) testhőmérséklet 

mérése érintés nélküli lázmérővel vagy több gyermeknél történő alkalmazás után 

mérésenként fertőtlenített lázmérővel. A tüneteket mutató gyermeket el kell különíteni 

társaiktól és értesíteni a szülőt, hogy jöjjön érte. 

 

8. Ügyelni kell a szolgáltatást nyújtó személyek egészségére, jó ha a személyes 

gondoskodás nyújtás feladat helyett más tevékenységgel tudják megbízni a krónikus 

beteg munkatársat, vagy aki veszélyeztetett személlyel él közös háztartásban. 

 

9. Intézkedni kell arról, hogy a COVID-19 fertőzésre jellemző tüneteket mutató dolgozók 

ne menjenek munkába, hanem egy előre megadott telefonszámon értesítsék az 

szolgáltatást a tüneteikről és otthonukban különítsék el magukat, a háziorvos egyidejű 

tájékoztatása mellett. 

 

10. Célszerű kapcsolatot kialakítani a területileg illetékes népegészségügyi hatóság, 

szakembereivel, hogy azok tanácsaikkal segíthessék a fertőzés elleni védekezést célzó 

intézkedések megvalósítását. 

 

Grosch Mária 

szakértő 

 


