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A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében bölcsődék működtetése során az 
alábbi járványügyi megelőző szabályok betartását kell alkalmazni. 

Egészséges gyermek és dolgozó    

A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése 
szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért 
az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag 
egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó mehet. 

Kérjük, hogy ennek fokozott betartására hívják fel a szülők és dolgozók figyelmét 
egyaránt. 

Személyi higiéne 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének 
betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, 
kézfertőtlenítés. Kerülni szükséges továbbá a felesleges közvetlen testkontaktust, 
valamint a saját arc, szem, száj érintését is.  

A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő 
használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell 
mosni. Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében 
gondoskodjanak a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre 
állásáról. 

Fokozottan ügyeljenek arra, hogy a bölcsődébe érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és 
után minden gyermek alaposan mosson kezet. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására is, melynek 
érdekében a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő oktatást tartani. 

Az NNK nem javasolja, hogy a bölcsődei ellátás során a gyermekek maszkot 
hordjanak, mivel a maszkhasználat a gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, az 
alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a maszkok biztonságos fel- és levétele sem 
biztosítható ebben a korcsoportban, így az inkább kockázatot jelent, mint védelmet. 

Kontaktusok csökkentése 



A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során, az öltözőben, egy időben 
lehetőleg csak annyian tartózkodjanak, hogy a szükséges védőtávolság betartására 
kerülhessen, az ott tartózkodási idő minimalizálása mellett. 

Amennyiben a gyermekek zárt térben történő fogadásakor a 1,5 méteres védőtávolság 
nem tartható, úgy az átadás idejére a felnőttek részére javasolt a maszkhasználat. 

A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél használják ki az intézmény adta 
lehetőségeket a távolságtartás maximalizálása érdekében.    

A térítési valamint az étkezési díjak befizetése során kerülni kell a sorban állást. Javasolt a 
befizetést olyan helyiségben megszervezni, amely a gyermekekkel történő kontaktust nem 
teszi lehetővé (pl. külön bejáratú helyiség). A befizetések esetén javasolt a banki átutalást 
előnyben részesíteni a készpénzes befizetésekkel szemben. 

Fokozott fertőtlenítés       

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 
fokozottan ügyelni kell az intézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás 
elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel 
gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók 
csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.    

A gyermekek által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén javasolt 
rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni.  

A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a 
fertőtlenítő kendők, míg a klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal burkolatainak 
fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is használhatók. 

Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású kéz- és felület-
fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által 
magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és 
megfelelő behatási idővel kell felhasználni. 

A helyiségek UV-fénnyel történő fertőtlenítése kizárólag emberek távollétében történhet. 

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós 
mosási eljárással történhet.     

A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő, a takarítószer, fertőtlenítőszer használatához 
előírt védőeszköz biztosítása szükséges. 

A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, 
veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben, 
egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. 
Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön 
jogszabályok előírásait is be kell tartani. 

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek egészségét ne 
veszélyeztesse. 



A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, 
melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 
Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt, textilkéztörlő és kézszárító használata kerülendő. 

A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék. 

Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés 
elhelyezése, és annak használatára történő figyelemfelhívás. 

Fokozott szellőztetés, légtechnika rendszerek helyes használata 

Javasoljuk előnyben részesíteni a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) 
foglalkozásokat. Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a foglalkozásokat udvaron, szabad 
levegőn tartsák meg, a csoportok egymástól történő elkülönítésével. Javasoljuk továbbá a 
személyes érintkezéssel járó játékok kerülését.   

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben 
maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt 
térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak. Zárt térben a kórokozók 
koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy 
rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 

A több ember által használt helyiségekben a nem megfelelően működtetett légtechnikai 
eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát. 

Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél 
gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. 
Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss 
levegő ellátást és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. 

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és 
kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), 
a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek 
csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. 

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre 
tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők: 

 a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy 
légáramot, (a levegőáramot felfele irányítsák), 

 a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri (3-5 
alkalommal) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést, 

 a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb 
járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett 
vírusölő hatású szerrel, 

 nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a 
készülékeket, 

 a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét zsúfoltabb helyiségekben, 
nagyobb igénybevétel esetén (egészségügyi szolgáltatók, osztálytermek) cseréljék az 
előírtnál gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, 
hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a 
szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le), 



 megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső 
hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést 
beállítani). 

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben 
több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a 
beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt 
ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát. 

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil 
légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén 
hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve 
elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így 
akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben. 

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani: 

 használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 
ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg 
többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos 
helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt. 

 a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét nagyobb 
igénybevétel esetén (például kórtermek, üzlethelyiségek, osztálytermek) végezzék 
gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe 
véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet, 

 az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy 
ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti 
hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben 
működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény 
alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben 
működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében, 

 az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a 
hatékonyságot csökkenti, 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos 
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a 
megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb 
fertőtlenítés bevezetésével. 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a 
zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható 
alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, 
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak 
gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni 
csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden 
használatot követően indokolt. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, 



alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott 
hangsúlyt kell fektetni.   

Teendő beteg személy esetén 

Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el 
kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend 
szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét 
ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
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