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COVID irányelvek a KMCSSZ csapatainak: 2021/2022 őszi félév 

3 - Általános javaslatok 

 
Ezek az év során változhatnak és változni is fognak. Maradjunk éberek és rugalmasan írjuk újra a 

szabályokat, miközben folyamatosan figyeljük a szakértői (nem a politikai és nem a laikus, házi) 

véleményeket. Ezek tehát itt az őszi félév indulásakor javasolt szabályok és útmutatók. 

   

o Az őrsi rendszerre építő cserkészet biztonságosabb. Úgy a csapatfoglalkozásokon, mint táborban, 

javasoljuk a cserkészek őrsi körletben tartását, mint fő szervezeti egységet, hogy így is csökkentsük az 

exponáltságot a vírusra. Ahol lehet, kerüljük a nagyobb létszámú összejövetelt. 
 

o A kinti, természetbéli cserkészet élvezetesebb, cserkésziesebb és vírusmentesebb. Kerüljük a 

szobacserkészetet ötletes programok tervezésével (kiránduljunk, erdei karácsony, portyák!) 
 

o Igyekezzünk elkerülni a csapat és a szülők megosztottságát (oltott-oltatlan tábor), hozzunk olyan 

szabályokat, amik könnyen betarthatóak az egész csapat számára, és elég szigorúak minden tag 

védelmére. 
 

o Maszk használat nem személyi szabadság kérdése, a maszkviseléssel egymás egészségét védjük: 

✓ Kinti programon oltottaknak nem kell,  

✓ Kinti programon oltatlanoknak szociális távolságtartás esetén nem kell, vízi fürdéskor, étkezéskor 

nem kell, de szoros közelségben (sorban állás, testközeli gyakorlatok) igen,  

✓ bent oltatlanoknak kell, 

✓ bent (új CDC szabály a delta variáns oltottak közötti terjedése miatt) oltottaknak is kell. 

 

o Távolságtartás: 

✓ Bent nagyon fontos (ültetés, altatás, evés), kint is igyekezzünk. Jó módszer buborékokat (pl. 

őrsöket) kialakítva fenntartani a korlátolt összekeveredést. 

 

o Higiénia, fertőtlenítés: 

✓ Kézmosás, tárgyak fertőtlenítő letörlése (szappantartó, villanykapcsoló, kilincs, budik stb.), 

eszközök fertőtlenítése, egyszer használatos evési eszközök, egy-egy őrs-buborék eszközeinek 

(rajzolás, szerszámok) külön tartása – továbbra is nagyon fontosak. 

 

o Csapat COVID doboz:  

✓ Benne hőmérő, extra maszkok, törlőkendő, kéz fertőtlenítő, kesztyű – töltsük fel újra az év 

elején és ahogy kell, pótoljuk az év során is.   

 

o Csapat COVID ellenőrzés:  

✓ Folytassuk a lázmérést, gyors tünetekről való kikérdezést a megérkező cserkészeinknél 

 



 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435 

  

 

o Csapat COVID felelős/ egészségügyi tiszt - újra legyen kijelölve (pl. cserkész szülő), aki:  

✓ Figyeli a város helyi szabályait (lehet-e élőben összejönni, hány embernek, mit csinálnak más 

városi szervezetek, iskolák, helyi cserkész szövetség, templomok stb.), 

✓ Ellenőriz egy-két web oldalt friss adatokra: pl. országos szabályokra a CDC + egyet a városra, 

✓ Folyamatosan feltölti a csapat COVID dobozát (vagy az elsősegély dobozt) és megfigyeli a tagokat 

beléptetéskor: lázasakat hazaküldi, 

✓ Kommunikál a cspk. –val, annak kérésére a szülőket is tájékoztatja (email, szülői értekezlet stb.). 

 

A végső döntés az élő csapatmunka biztonságos folytatásáról vagy átmeneti felfüggesztéséről a 

csapatparancsnok felelőssége. Erről a KMCSSZ egészségügyi vezetőivel konzultálhat.      

 

Filó Gábor cscst.    Tábor Bea cscst. 

    Egészségügyi Osztályvezető                       Egészségügyi Osztályvezető helyettes 

 


