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COVID irányelvek a KMCSSZ csapatainak: 2021/2022 őszi félév 

1- Oltásról korosztályonként: 
 

• Mint tudjátok, a 2021-es Fillmore-i Iskolatábor és VK tábor kötelező feltétellé tette a COVID 

védőoltást a biztonságosabb cserkészélményhez. Máshol, a kiscserkészek vagy cserkészek oltás 

hiánya miatt voltak olyan programjaink, amiket nem tudtunk biztonságosan megtartani. Most már 

iskolák, egyetemek, munkahelyek (és pl. az USA hadsereg vagy a szövetségi kormány is) egyre 

hangsúlyosabban kéri, sőt sok helyen kötelezővé is tette az oltást.  

• A cserkész meggondolt. Másokkal szemben gyengéd és magával szemben szigorú. Továbbá 

feljebbvalóinak készséggel engedelmeskedik. És ugye, mindig igazat mond. Egy szóval egymásra is 

nagyon figyelünk, amikor a vírus ellen védekezünk. 

• A cserkészet önkéntes intézmény, a csapatainknál mi ajánljuk a tudományos információk alapján az 

önkéntes védőoltást. Ezenfelül, csapatainknak, ott, ahol élnek a helyi szabályokat mindig be kell 

tartaniuk. 

• Ezek alapján, bár nem kötelező, azoknál a korosztályoknál, ahol erre elfogadott tudományos ajánlás 

van, nagyon hangsúlyosan ajánljuk, hogy aki teheti, olttassa be magát. Ezzel magát, társait, családját, 

csapatát és a körzeti-szövetségi események biztonságát is elősegíti. Ha az oltatlanok körében tovább 

terjedő vírus nagyon megváltozik, akkor egy nap már a jelenlegi oltások sem fognak kellően védeni, és 

mindannyian kezdhetjük az egészet elölről és visszajön a távcserkészet. 

A jelenlegi ajánlások alapján https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  és 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19 valamint https://www.australia.gov.au/covid19vaccines, most 

2021 őszén tanácsoljuk a cserkésztisztek, felnőttcserkészeink, öregcserkészek, csapatnál aktív felnőtt 

szülői és egyéb segítők számára az oltást. Ahol engedélyezett és erre van lehetőség, a 12 éves kor feletti 

cserkészeknek az oltása is ajánlott. Figyeljük a helyi körülmények alakulását, azok alapján teszünk majd 

javaslatot a 12 év alatti cserkészeink beoltásáról. Különösen fontos, hogy amig az 5-11 évesekről nincsen 

oltási ajánlás (ez a teljes kiscserkészetünk!) – védjük őket különösen is. Jó megérteni, hogy oltatlan kicsik 

is lehetnek súlyos betegek, rajtuk keresztül is terjed idősebbeinkre a vírus és ők is lehetnek olyan 

vírusgazdák, akiken keresztül a vírus a jövőben mutálódhat. 

• Bizonyos betegségek magasabb rizikót jelentenek a COVID fertőzésre, itt több óvatosság tanácsos: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html 

• Megismételjük: figyeljük a csapat országának és városának helyi szabályait is, iskolaszék, más 

szervezetek, a helyi cserkész szövetség stb. döntéseit is. Arra is számítsunk, hogy a szabályok maguk 

is újra változni fognak a következő hónapokban, igy azokat frissíteni is kell majd. 

 

Filó Gábor cscst.    Tábor Bea cscst. 

    Egészségügyi Osztályvezető                       Egészségügyi Osztályvezető helyettes 
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