
 

 

Tájékoztatás a táboroztatás során betartandó járványügyi megelőző szabályokról 

1. Táborozás megkezdése előtti ellenőrzés 

a. A szülő/gondviselő által kitöltött egészségügyi nyilatkozat feltétele a táborozásnak. Arra kérjük a szülőket, 

hogy ezt kitöltve hozzák magukkal a tábori bejelentkezésre. 

b. A tábori bejelentkezés “drive-thru” rendszerben fog működni, ami közben a táborozókat szállítóknak  nem 

kell elhagyniuk az autójukat, erről több információ a tájékoztató videóban található.  

c. A tábori bejelentkezés közben minden táborozó testhőmérsékletét megmérjük, akinek hőemelkedése, láza 

van, azt nem tudjuk fogadni a táborban. 

d. A táborba érkezéskor minden táborozó kezét fertőtlenítjük.  

2. Táborozók napi ellenőrzése 

a. A táborunkban az egészségügyi felügyeletet szakképzett egészségügyi személyzet látja el. 

b. Láz és tünetek napi ellenőrzése.  

c. Amennyiben egy táborozón bármilyen betegség tünetei jelentkeznek, a táborozó elkülönítésre kerül, 

amelyről azonnal értesítjük a szülőket, és kérjük a táborozó haladéktalan hazaszállítását. 

3. Fokozott fertőtlenítés 

a. Munkatársaink naponta fertőtlenítő takarítást végeznek, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a kézzel 

gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csap- telepei 

stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

b. A táborozók által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén rendszeresen vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítjük. 

c. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, kiegészítve vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséggel. 

4. Szállások 

a. A táborozók szobáiban biztosítjuk, az ágyak között, a Nemzeti Népegészségügyi Osztály által ajánlott kb. 

1,5 méteres távolságot. 

5. Munkatársak és önkéntesek egészségügyi ellenőrzése 

a. A táborunkban szolgáló minden munkatárs és önkéntes rendelkezik érvényes egészségügyi nyilatkozattal, 

amelyet minden turnus megkezdése előtt köteles megújítani. 

b. A testhőmérsékletet és a tüneteket munkatársainknál és önkénteseinknél is naponta ellenőrizzük.  

c. Munkatársaink és önkénteseink csak egészségesen dolgozhatnak. Önkéntesek esetében tünetek észlelése 

esetén az illetőt elkülönítjük, az ilyen személynek a lehető legrövidebb időn belül el kell hagynia a tábort. 

Tünetek észlelése esetében a munkatárs nem állhat munkába.   

6. Étkezések 

a. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a táborozók és munkatársaink alapos szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésére, ezért az étkező bejáratánál kézfertőtlenítő állomásokat helyezünk el. 

b. Az étkezőkben biztosítjuk a megfelelő távolság betartását.  

c. Az étkezéseknél személyes adagokban szolgáljuk fel az ételt. 

7. Programok 

a. Jó idő esetén minden programot szabadtéren tartunk. 

b. Rossz idő esetén, a konferencia teremben az ajánlott védőtávolság megtartásával tudjuk elhelyezni a 

táborozókat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


