A Budapesti Korai Fejlesztő Központ
COVID-19 járvány kapcsán bevezetett intézkedései
2020. szeptember 1.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanévet személyes kapcsolattartás formájában kezdjük meg, és
amennyiben

a

járványhelyzet

nem

kívánja

ennek

újragondolását,

a

megszokott

menetrendben, fokozott járványügyi intézkedések mellett folytatjuk. Az alábbi intézkedéseket
az Önök és családjuk, valamint munkatársaink biztonsága érdekében hoztuk.
•

Amennyiben bármilyen felsőlégúti panasza, hőemelkedése vagy a következő tünetek

(száraz köhögés, láz, fáradékonyság, fájdalom, torokfájás, hasmenés, kötőhártyagyulladás,
fejfájás, a szaglás/ízlelés elvesztése, bőrkiütés vagy elszíneződés az ujjakon) bármelyike van
a gyermeknek, vagy Önöknek, kérjük, ne jöjjenek fejlesztésre!
•

Kollégáink a bejáratnál ellenőrizhetik az Önök, illetve gyermekük hőmérsékletét, 37

fok feletti testhőmérséklet esetén a belépést nem áll módunkban engedélyezni. Ezt Önök is
kérhetik munkatársaink vonatkozásában.
•

Amennyiben utazásaik vagy fertőzött személlyel történő találkozás miatt családjuk

karanténba kényszerül, az ellátást on-line formában tudjuk csak folytatni a karantén idejének
végéig.
•

A COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében kérjük, a fejlesztések

megkezdése előtt, az első alkalmat megelőzően töltsék ki a mellékelt egészségügyi
nyilatkozatot, és küldjék vissza a budaihaz@koraifejleszto.hu email-címre, vagy adják le az
irodákban. A nyilatkozat kitöltését munkatársainktól is elvárjuk.
•

Kérjük, amennyiben lehetséges, és szakembereinktől más kérést nem kapnak, ne

hozzanak otthonról sem ételt, sem saját játékot, sem alvórongyocskát, illetve ha mégis
szükséges, ne vegyék elő ezeket az épületben.
•

Kérjük, amíg az időjárás engedi, a fejlesztések előtt az udvaron várakozzanak, amíg a

gyógypedagógusuk be nem kíséri Önöket az épületbe.
•

A babakocsit lehetőség szerint hagyják az épületen kívül.

•

A fejlesztésekre a szülők orrot és szájat eltakaró maszkban érkezzenek,

munkatársaink is maszkot viselnek majd, amennyiben ez a szakmai munkát nem
akadályozza.

•

A bejáratoknál, illetve az épület több pontján fertőtlenítőt helyezünk el, mellyel kérjük,

hogy saját és gyermeke kezét is fertőtlenítse a belépéskor.
•

A fejlesztőszobákba sem cipőben, sem mezítláb nem lehet belépni, kérjük, hozzanak

magukkal zoknit.
•

A fejlesztőszobákból a szőnyegeket és a nehezen fertőtleníthető/mosható bútorokat

eltávolítottuk.
•

Gondoskodunk arról, hogy az épületekben egyszerre minél kevesebb család

tartózkodjon.
•

A fejlesztéseket, amíg az időjárás ezt megengedi, nyitott ablak mellett tartjuk.

•

A fejlesztő foglalkozások között hosszabb szünetet tartunk, és minden óra előtt

alaposan fertőtlenítjük a helyiség felületeit, és a használt játékokat.
•

A mosdókban egyszerre csak egy fő (ill. 1 szülő és 1 gyermek) tartózkodjon, kérjük ha

belép, ezt az ajtóra akasztott szabad/foglalt táblával jelezze.

Czeizel Barbara
intézményigazgató

2/3

Nyilatkozat

Alulírott ……………..................................................... (a.n.: …………………………………………………….…,
lakik:

……….…………………………………….…..)

szülőként

nyilatkozom,

hogy

gyermekem,

……………………………………….. (sz.idő: ……………………. ) és a velünk egy háztartásban élő minden
családtagunk egészséges, semmilyen betegség tüneteit (külön tekintettel az alábbiakra:
száraz köhögés, láz, fáradékonyság, fájdalom, torokfájás, hasmenés, kötőhártyagyulladás,
fejfájás, a szaglás/ízlelés elvesztése, bőrkiütés vagy elszíneződés az ujjakon) nem mutatja.
Koronavírussal fertőzött vagy a fertőzésben veszélyeztetett emberrel -tudomásom szerintnem állok kapcsolatban.
Nyilatkozom továbbá, hogy két héten belül nem jártam a koronavírus fertőzöttség által
érintett sárga, vagy piros besorolású országban.
Amennyiben a fentiekben változás történik, telefonon azonnal jelzem az irodában.

Budapest, 2020., …………………………………………..

…………………………………
szülő aláírása
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