
 

 

 

 

A BABAPIHENŐ HÁZIRENDJE 
  
 

A Babapihenő házi-szabályai  

 

1. A gyermekek védelme érdekében kérjük a bejárati ajtót folyamatosan zárva tartani.  
2. Kérjük, hogy a gyermekek ékszereket, drágább ruhákat, értékesebb otthoni játékokat ne 

hozzanak be. A Babapihenőben hagyott, illetve hozott tárgyakért és az ezekkel okozott 

balesetekért felelősséget nem tudunk vállalni! A gyermek életkorához és a Babapihenő 

kultúrájához nem illeszkedő tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, ijesztő 

játékszereket, tárgyakat nem szabad behozni.  
3. A csoportszobák tisztaságának megőrzése érdekében kérjük, hogy a gyermekeknek biztosítsanak 

váltócipőt és váltóruhát. A kisebbeknek kérjük, hozzanak cumisüveget/itatópoharat, valamint a 

nyugodt alváshoz igény szerint kedvenc kispárnát, plüssállatot, cumit, takarót, illetve pelenkát és 

popsi-törlőt, popsi-krémet. A Babapihenő által biztosított pelenka árát a szolgáltatási díj nem 

tartalmazza, az külön kerül felszámításra. 

4. Lázas, beteg, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermeket a többi gyermek és a 

személyzet egészségének megőrzése érdekében nem veszünk át. A gondozónők nem adhatnak 

be gyógyszert a gyermekeknek, csak ha a szülő azt külön kéri. A betegségből felgyógyult 

gyerekek visszatérése esetén a gyermekorvos által kiállított, „egészséges közösségbe mehet” 

igazolás bemutatása kötelező. 
5. Az optimális csoportlétszám tarthatósága miatt minden esetben kérjük a látogatások várható 

idejének előzetes egyeztetést, minimum egy hétre előre. 

6. Ha a gyermeket más személy viszi el, mint akit a szülő az adatlapon megjelölt, az illető 

személy számára a szülőtől írásos meghatalmazást kérünk. A meghatalmazásban szerepelnie 

kell az illető személyi igazolvány számának, nevének, címének. A szülőknek a nyitva tartási időn 

belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell a 

Babapihenő személyzetét. Kérjük, hogy a szülő adja meg egy olyan személy nevét és 

elérhetőségét, akit értesíthetünk - ha előre nem látható, rendkívüli esemény miatt ő nem 

elérhető - és az gondoskodik a gyermek elviteléről.  
7. A gyermekfelügyeleti szolgáltatásunk nyitvatartási időn kívüli igénybevétele estén külön 

gyermekfelügyeleti díjat számítunk fel. 

8. A fogadóhelyiség területén kívül utcai cipőben tartózkodni nem szabad, kérjük, a gyermekek 

érdekében fokozottan ügyeljenek a tisztaságra.  
9. A csoportszobában szülő NEM tartózkodhat, kivéve ha erre a gondozók egyértelműen felkérik. 
10. A Babapihenő egész területén TILOS a dohányzás.  


