
215/2020.(V.20.) Kormányrendelet az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári 

táborok megszervezéséről értelmében  

vidéken május 25-én,  

Budapesten június 2-án nyitnak újra a bölcsődék 

 

A bölcsődék újranyitásával kapcsolatos szakmai ajánlás 

A járványveszély csökkenésével megnyílt a lehetőség arra, hogy az ügyeleti rendben 

történő működés helyett újrainduljanak, és teljes nyitvatartásban tudjanak működni, a 

családok rendelkezésére állni a bölcsődék.  

Ez a változás tőlünk bölcsődei szakemberektől egy újfajta szemléletet igényel, hiszen a 

megszokottnál kicsit szigorúbban, de egyben rugalmasan is kell alkalmazkodnunk a 

helyzethez. Ez azt jelenti, hogy továbbra is fokozottan be kell tartanunk a közegészségügyi-

járványügyi szabályokat, de emellett a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveit is szem előtt 

tartva biztosítanunk kell a szeretetteljes nevelés-gondozást. Mindezek mellett tekintettel kell 

lennünk a bölcsődében dolgozó munkatársaink egészségének védelmére is.  

Az alábbiakban szeretnénk a bölcsődei ellátás fontos területeit érintően módszertani 

ajánlással segíteni a bölcsődékben dolgozó kollégáinkat.  

Általános elvek 

A veszélyhelyzet az enyhítések ellenére továbbra is fennáll, ezért a járványügyi szabályok 

betartása fontos és elengedhetetlen feltétele a biztonságos kisgyermekellátásnak. A 

gyermekek és szülők mellett a dolgozók fokozottan szabályozott egészségvédelmére 

továbbra is ügyelni kell mindaddig, amíg a járványügyi veszélyhelyzet feloldása meg nem 

történik. A bölcsődét csak egészséges gyermek látogathatja, amelyről a szülőket 

nyilatkoztatni szükséges. A Magyar Bölcsődék Egyesületének honlapján olvasható letölthető 

módszertani anyag, amelynek címe: Járványügyi megelőző tevékenységek a bölcsődében 

található Szülői Nyilatkozat minta.  

Amennyiben a gyermek vagy a bölcsődei dolgozó bármely fertőző betegség tüneteit mutatja, 

otthon kell maradnia mindaddig, amíg orvosi javaslatra újra közösségbe mehet. 

A gyermekek fogadása  

A gyermek egy kísérővel érkezzen a bölcsődébe, ahol zsiliprendszerben történjen a gyermek 

átadása. Amennyiben ehhez nem adottak a személyi feltételek, egyszerre csak egy gyermek 

és kísérője tartózkodjon az öltözőben. A csoportlétszám növekedésével, tanácsos a terek 

bevonása az öltözködéshez (babakocsi tároló, folyosó, elkülönítő helyiség, stb., ) hogy a 1,5 

méteres távolság tartható legyen.  



A fertőtlenítős lábtörlő alkalmazása ajánlott. A szülők szájmaszkban léphetnek be a 

bölcsődébe. Belépéskor a kéz fertőtlenítése a szülő és a gyermek esetében egyaránt 

valósuljon meg. Az ehhez szükséges feltételeket a bölcsőde biztosítani köteles. 

Törekedni kell a gyermekek fokozatos visszaszoktatására, különösen a már hosszabb 

ideje távol levő gyermekek esetében. Érdemes a szülőkkel erről már akkor egyeztetni, 

amikor jelzik a bölcsődei ellátás ismételt igénybevételét. Javasolható, hogy amennyiben ezt 

meg tudják oldani, legalább 2 napig ne teljes napot töltsön a bölcsődében gyermekük. Például 

ebéd után vigyék haza.  

 

Új gyermekek fogadása 

 

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. Ezért viber, messenger alkalmazás segítségével is beszélgethetünk a 

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

Készíthetünk google űrlapot, célzott kérdésekkel, kérhetjük, hogy a szülő a családi füzetbe 

írjon bővebb jellemzést, de javasolhatjuk azt is, hogy együtt készítsenek a gyermekkel egy 

olyan mesekönyvet, amely kreatív alkotás formájában elmeséli az otthoni napirendet, 

szokásokat. Ha más mód nincs, a megfelelő szabályok betartásával személyes beszélgetésre 

is sor kerülhet. 

Abban az esetben szükséges megtartani a hagyományos családlátogatást, ha a 

kisgyermeknevelő problémát észlel és ennek megoldásához szükséges a család otthonában 

történő beszélgetés. 

 

Beszoktatás  

A pandémia miatt elmaradt beszoktatások fokozatosan, szülővel együtt történjenek. 

Javasoljuk, ha mód van rá, az őszi beszoktatások kezdő időpontjainak is nyári előre hozatalát. 

Szülővel történő fokozatos beszoktatás módszertanát be kell tartani. Beszoktatásra 

egyszerre csak egy szülő érkezhet egy gyermekkel (egy ikerpárral). A szülők a beszoktatás 

során a zárt terekben viseljenek továbbra is szájmaszkot, a csoportszobában ezen kívül 

lábvédő zsákot vagy váltó papucsot is. 

 

Szülői értekezlet  

 

Szülői értekezlet tartása bölcsődei egységenként javasolt, kisebb csoportlétszámban. 

Ajánlott a szülői értekezletet fedett teraszon megtartani, amennyiben rendelkezésre áll. A 

szülők számára a teraszon is megfelelő távolságra helyezzünk el székeket.  



 

Gyermekek ellátásával kapcsolatos ajánlások 

A járványügyi szabályok betartása mellett szükséges biztosítani a szeretetteljes nevelést, 

gondozást. Átmeneti tárgyat a gyermek bevihet magával a bölcsődébe, melyet lehetőség 

szerint fertőtleníteni szükséges. Amennyiben ez a tárgy textil kendő/pelenka vagy rágásra 

használt anyag, úgy a szülőtől kérni kell annak naponta történő kimosását. 

A gyermekek kézmosását, orrtörlését még az önálló gyermekeknél is felügyelni, segíteni kell.  

 

A napirend szervezés során ügyelni kell arra, hogy a levegőztetés a lehető legtöbb időt ölelje 

fel a napi tevékenységekből. A csoportszobában való tartózkodás alatt folyamatos legyen a 

szellőztetés. 

Az altatáshoz a gyermekek ágyát egymástól 1,5 méteres távolságban kell elhelyezni. (A 

megfelelő távolság megtartása elérhető a csoportszobában levő bútorok a szükség szerinti 

mozgatásával pl.: asztalok, székek, pihenő matracok stb..)   

Az étkezésekhez kínáló tányérokat ne használjanak a kisgyermeknevelők a veszélyhelyzet 

időtartama alatt. 

A nehezebben fertőtleníthető játékokat el kell pakolni. (plüss állatok, babaruhák, textil 

játékok, babatakarók) A felületeket, játékokat, különösen a babakonyha eszközeit naponta 

fertőtleníteni kell. 

A csoportszobában lévő szőnyegeket lehetőség szerint takarítógéppel nedvesen javasolt 

tisztítani, a folyadékhoz fertőtlenítő adagolása történjen. 

 

Családi napok szervezése  

 

Gyermeknap megtartása a bölcsődében kizárólag a délelőtti órákban csak a gyermekek 

számára megtartható, külső szereplők bevonása nélkül, zártkörű módon. Javasolt saját 

programokkal színesíteni a délelőttöt, mint például kisgyermeknevelők mesejátéka, 

bábozása, közös éneklés, érdekes manuális tevékenységek lehetősége, kreatív sarok, 

feldíszített csoportok és játszóudvarok, finomságok kóstolója, ötletes mozgásos játékok 

ajánlása. 

Bölcsődebúcsúztató tartása ne történjen az intézményekben, a gyermekek szerepeltetését 

módszertanilag sem ajánljuk 3 éves kor alatt.  

Szülők tájékoztatásával kapcsolatos ajánlások  

Kiemelt figyelmet kell biztosítani a szülők tájékoztatására a digitális kommunikáció változatos 

formáival, mint az elektronikus levelezés, telefon, üzenetküldés (szöveg, kép) online hívások, 

egyéb, biztonságos kommunikációs rendszerek, honlap, facebook oldal, messenger csoport, 

de ebben az estben is kiemelt figyelmet fordítva az adatvédelmi szabályokra.  

 



Dolgozók munkaszervezését, egészségvédelemét érintő javaslatok  

A gazdaság újraindulásának, a szülők munkavégzésének támogatása érdekében nem javasolt 

a nyári bezárás. Amennyiben a felújítási, karbantartási munkálatok miatt mindenképpen 

szükség van bezárásra, annak időtartama nem haladhatja meg a 2 hetet. 

 

A dolgozói beosztás elkészítésében a veszélyeztetett csoportba tartozó (krónikus szív 

érrendszeri megbetegedés, cukorbetegség, legyengült immunrendszer, 65 év feletti) 

munkatársak a lehető legkésőbb kerüljenek beosztásra, amennyiben ez lehetséges. 

Amennyiben mégis szükséges (pl. vezetői feladat ellátása, takarítási feladatok stb.) a 

közvetlen gyermekellátásban ne vegyenek részt. 

 

Igény esetén javasolt a munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezése az intézményben.  

 

Szaktanácsadói látogatások  

 

A szakmai munka támogatása céljából, a megfelelő szabályok betartásával végezhető.  

 

Továbbképzések  

 

Amennyiben a továbbképzési kötelezettségnek eleget kell tenni, az online képzési formákat 

kell igénybe venni.  

 

Szakképzési gyakorlat  

 

A nyári gyakorlatokat egyelőre online formában javasoljuk megtartani, szakmai videók 

feltöltésével, írásos anyagok, ppt. megküldésével.  

 

Intézményi dokumentumok  

 

A veszélyhelyzet idején a bölcsődevezetőnek a saját intézménye sajátosságait és a 

jogszabályi környezetet figyelembe vevő Házirend kiegészítést, illetve pandémiás cselekvési 

tervet az SZMSZ mellékleteként szükséges kidolgoznia. 

 

 

Bízunk benne, hogy az ajánlás tartalma hozzájárul a bölcsődei ellátás zökkenőmentes és 

biztonságos újraindulásához. 

 

Budapest, 2020. május 20. 

 

 

MBE Bölcsődei Módszertani Szervezet 



            


