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Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
III. & V. Kerületi Akadályverseny 

2022 Akadályverseny Egészségügyi Irányelvek 

Ez egy fontos tájékoztató a beoltott és oltatlan cserkészek számára. 

 

• Célunk egy Covid mentes, egészséges és sikeres akadályverseny.  

• Aki szeretne maszkot hordani az nyugodtan hordhatja, de állami szabályok szerint ez nem 

kötelező. 

• A legfrissebb CDC irányelv az oltásról (2022. január 16.): 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html 

 

OLTÁS IDŐBEOSZOTÁS 

Május 14. - utolsó nap, amire be kell fejezni az oltásokat 

Április 23. - utolsó nap, amikor lehet kezdeni a Pfizer oltásokat, április 16 a Moderna-val 

 

Ha 2021. december 28. előtt volt a második oltás, akkor 12 éves kornál idősebbeknek kell egy 

booster. Ha ezeken a dátumokon kívül esik egy cserkész, akkor nem beoltottnak tartjuk. 

 

TERV 

Indulás előtt 

• A parancsnokok felelősek a csapatok egészségügyi bizonyítékaiért, és a központi 

akadályverseny egészségügyi csoportnak kell beküldeniük indulás előtt. 

o Oltatlanak: 24 órával indulás előtt egy otthoni Covid tesztet kell csinálnia, bemutatni a 

parancsnoknak. 

o Beoltottaknak: indulás előtt be kell mutatniuk a Covid oltásról a bizonyítékot. 

• Tünetes cserkészek maradjanak otthon.  

• Minden pontozóra ugyanezek a feltételek érvényesek, és ezért az altábor parancsnok a felelős. 

 

Utazás 

• A fő fuvar mellett, a verseny alatti Covid tünet esetén, biztositani kell egy második hazafelé 

fuvart (pl. vezetői autóval), ami külön van a többiektől (nem a buszon). 

•  

Érkezés 

• A csapatok szombat reggel érkeznek, mint régebben.  

• A cserkészparkban nincsen épületben alvási lehetőség péntek vagy szombat éjjelre. 

• Csapatonként beadni az Egészségügynek a listát, hogy ki van beoltva, ki nincs, oltás és teszt 

ellenőrzés eredményeket. 

o Addig nem jöhet be a busz vagy autó a táborba, ameddig ez le nincs ellenőrizve. 

• Minden pontozóra ugyanezek a feltételek érvényesek 

Elszállásolás 

• Elég nagy őrsi sátrakat kell küldeni, amiben a távolságot lehet tartani.  

• Az ablakokat lezipzározni, hogy szellőztetés legyen.  

• Ha egy őrsben van oltott és nem beoltott személy, akkor legyen két-szobás nagy sátor, 

amiben együtt lehetnek, de biztonságos távolságban 

• A cserkészparkban nincsen épületben alvási lehetőség cserkészeknek vagy pontozóknak. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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Pályán 

• Mindenkinél ott kell lennie az Egészségügyi lapnak a tarisznyában 

vagy hátizsákban, amit visz magával, hogy ott legyen ha a gyengélkedőbe kell mennie. 

 

Étkezés  

• A csapatok felelősek érte, hogy szombaton mindegyik gyerek otthon vagy út közben 

reggelizzen és hozzon csomagolt ebédet.  

• Központi konyha készíti a szombati vacsorát, vasárnapi reggelit, vasárnapi szendvicset az útra 

• Olyan étellel készülünk, ami kézből ehető, nem kell sokat mosogatni. 

 

Tábortűz 

• Távolság tartás őrsi csoportokban. 

 

Betegség vagy Covid tünet esetében 

• Biztosítani kell a hazafelé fuvart, ami külön van a többiektől (nem a buszon) 

• El kell különíteni minden nem-beoltott cserkészt, aki a beteg közelében volt (saját és más 

városból). 

▪ Ezeknek is külön járművet kell biztosítani hazafelé. (A nem-beoltott cserkész 

ne utazzon a beteg cserkésszel egy autóban.) 
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