
 
 

Javaslatok a gyermekek gondozásával kapcsolatban  

családi bölcsődékben a COVID-19 járvány idején 

 

Mindenkiben felvetődik a kérdés: 

Hogyan kell járványügyi helyzetben ügyeletet biztosítani?  

Én hogyan fogom tudni ezeket megvalósítani? Mit kell tennem? 

Ebben a kialakult nehéz helyzetben szeretnék az ellátóknak segítséget nyújtani.  

Hangsúlyozom, hogy ezek ajánlások. Mindenki maga dönt a saját belátása, a lehetőségei 

figyelembevételével.  

 

Viseljünk-e szájmaszkot és gumikesztyűt? 

A 3 éven aluli gyermekek ellátásában szakmailag ezeknek az eszközöknek a használata nehezen 

valósítható meg. Nem javasoljuk, de nem is tiltjuk. Feltétlenül javasolom a viselésüket viszont, ha a 

szülőkkel, az ételszállítóval, vagy a postással, stb. érintkeznek. 

Fontos a gyermekek, felnőttek személyi higiéné fokozott betartása. 

A napi, vagy napi többszöri fertőtlenítős takarítás, mosás, mosogatás előírás szerinti 

megvalósítása. 

Mikor mossunk kezet?  

Mindig, amikor eddig is, csak most alaposabban, pontosabban, és kontrolálni kell.  

Helyes kézmosás szabályainak betartása.  

Mit csináljunk másképpen?  Hogyan fogadjuk a gyermekeket? Hogyan lássuk el? 

Célszerű a bejárati ajtóban átvenni a gyermekeket. A cipőtalpakat bejövetelkor fertőtleníteni. Az ellátó 

öltöztesse át a gyermekeket. Amiben érkeztek ruhát külön zacskóban tárolják. A gyermekeket a szülő 

által biztosított, csak a csoportban használt ruhába kell átöltöztetni. Hazaadáskor fordítva ugyanezt 

megtenni. 

A törölközőt, ágyneműt, abroszokat naponta cserélni szükséges.  

A fogkefék tárolása úgy javasolt, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá. Használat előtti 

fertőtlenítésükről gondoskodni kell.  

 



A gondozási műveleteknél, a pelenkaváltásnál a fokozottan a higiénés szabályok betartása szükséges. 

A nélkülözhető textíliákat (függöny, szőnyeg), plüss állatokat kivonni a csoportból. 

A használt játékok naponta, fertőtlenítős oldattal történő lemosása szükséges. Játék közben is 

ügyeljünk a szájba vett játékok kivonására, fertőtlenítésére.  

Az étkezéskor az asztalnál a távolság növelése. Vagy a csoportot megosztva egymás után étkezzenek a 

gyermekek.  

Ahol megoldható ebéd után a gyermekek szabad levegőn történő altatásának biztosítása.  Ahol nem, 

ott az ágyak megfelelő távolságban történő elhelyezése. 

Ha lehetőség van, sok időt tartózkodjanak a szabadban délelőtt, és délután is. 

Ha a gyerekeken bármi tünetet észlelnek, tegyék meg a szükséges intézkedéseket.  

Lényeges, hogy mindenki gondolja át helyileg, a saját ellátásában hogyan tudja megvalósítani 

leggördülékenyebben az előírásokat. Beszéljék meg egymással az ellátók a szükséges teendőket.  

A szülőket a rájuk vonatkozó teendőkről tájékoztassák és követeljék meg szigorúan az előírások 

betartását. 

Vigyázzatok a gyerekekre, vigyázzatok egymásra! 

 

Vokony Éva 

szakértő 

 

 


