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Alulírott …………………………………………szülő a ………………………………….. 
nevű gyermek hivatalos gondviselője teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
gyermekem –általam ismert- fertőző betegségben nem szenved. Nem köhög, nem folyik az 
orra, aszthmatikus tünetei (fulladás) nincsenek, és emésztőrendszeri panaszokat sem 
tapasztaltam. (hányás, hasmenés) 

Nyilatkozom továbbá arról, hogy a fenti tünetek egy –a gyermekkel közvetlenül érintkező- 
családtag esetében sem tapasztalhatók. 

Az ellátás igénybevételét munkavégzésre irányuló tevékenységem indokolja. 

Tájékoztatom  a szülőket, hogy amennyiben a kisgyermeknevelő bármilyen –betegségre utaló 
– jelet észlel a gyermeken haladéktalanul értesíti a szülőt, és a szülőnek a lehető 
legrövidebb időn belül gondoskodnia kell a gyermek felügyeletéről más módon. 

 

Kérjük a szülőket az alábbiak betartására 

• A gyermek egy kísérővel érkezzen a bölcsődébe. 
• Az ajtóban a fertőtlenítős lábtörlő használatára fokozottan ügyeljenek és mutassák 

meg gyermekeiknek is. 
• Kérjük a szülőket a szájmaszk használatára. 
• Az öltözőben maximum két szülő és két gyermek tartózkodhat egyidejűleg , tartva a 

1.5 m távolságot .  
• Kérjük a szülőket, hogy a reggeli és délutáni torlódások elkerülése végett aki teheti 

reggel korábban érkezzen a megszokottnál, és délután is ráér később is érkezni. De a 
várakozás lehetőségét mindenképpen kalkulálja be, a konfliktusok elkerülése 
érdekében. 

• Belépéskor a kéz fertőtlenítése szülő esetében valósuljon meg az öltözőben található 
kézfertőtlenítő szerrel. A gyermekek kézfertőtlenítéséről a kisgyermeknevelők a 
fürdőszobában gondoskodnak. 

• A szülő a fürdőszobába nem jöhet be, így a reggeli fürdőszoba használatról odahaza 
kell gondoskodni. 

• A gyermek 1db átmeneti tárgyat hozhat be , leginkább olyat amely a megnyugtatáshoz 
és alváshoz szükséges, de csak abban az esetben ha a szülő vállalja , hogy ezt minden 
nap fertőtleníti . Egyéb tárgyat pl: kis motor , bicikli , plüss figura nem hozhatnak a 
gyerekek a bölcsődébe .  

Tiszavasvári 20......     ……………………………. 
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