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1) Lesznek idén Kerekerdő táborok? 
Igen! A hatályos rendelkezések lehetővé teszik, hogy idén is rendezzünk tábort, a            
megfelelő egészségügyi intézkedések mellett.  
 

2) Mik a részvétel feltételei? 
A szülőnek az alábbi dolgokról kell gondoskodnia, amelyet emailben fogunk elküldeni: 

a) Szülői nyilatkozat egészségügyi alkalmasságról, ami a korábbi éveknek        
megfelelő tartalommal bír, és amelyet emailben el fogunk küldeni minden          
jelentkezőnek, és kérjük hogy kinyomtatva és aláírva hozzák magukkal az          
induláskor. 

b) Szülői nyilatkozat egészségügyi alkalmasságról a koronavírushoz köthető       
járvánnyal kapcsolatosan; ennek tartalma (még változhat): 
Nyilatkozat arról, hogy: 

1. A táborozó nem találkozott az elmúlt 14 napban igazolt koronavírus          
fertőzöttel. 

2. A táborozó nem tartózkodott külföldön az elmúlt 14 napban (amennyiben          
a kormányzat továbbra is fenntartja a külföldről hazatérők 14 napos          
önkéntes karanténra vonatkozó előírását). 

3. A táborozó nem állt kórházi kezelés alatt az elmúlt 14 napban. 
4. A táborozón az alábbi tünetek közül egyik sem jelentkezett az elmúlt 14            

napban: láz, köhögés, általános fáradékonyság/gyengeség, légszomj,      
izomfájdalom, tüdőgyulladás, íz- és/vagy szaglásvesztés. 

5. A táborozó nem allergiás az általános kézfertőtlenítőre. Amennyiben        
mégis, akkor a számára megfelelő, különleges kézfertőtlenítőről a tábor         
végéig a szülő gondoskodik. 

6. Amennyiben a táborozó gyermeknél a koronavírushoz köthető bármely        
tünet észlelhető a tábor alatt, a szülő vállalja az egyéni hazaszállítását, és            
a legrövidebb időn belül jelentkezik a háziorvosnál a koronavírus-gyanú         
kivizsgálása érdekében. Ennek eredményéről haladéktalanul értesíti a       
tábort. 

c) Szülő által kitöltött és aláírt nyilatkozat két hozzátartozó (családi barát stb.)           
adataival, akik abban a nem várt esetben a táborozóért tudnak jönni, ha esetleg             
beteg lesz vagy ki kell üríteni a tábort. Ezekben az esetekben nem javasolt a              
gyermekek csoportos utaztatása, a fertőzés továbbterjedésének      
megakadályozása érdekében. 

d) Két darab kendő/szájmaszk az oda- és hazautazáshoz. 

Amennyiben a fentieket a szülő nem tudja vállalni, kérjük a jelentkezés visszavonását            
írásban megerősíteni, mivel ezek mindegyike elengedhetetlen feltétele a részvételének. 
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3) Kell orvosi igazolás a részvételhez? Kell negatív koronavírus tesztet produkálni? 
Nem. Orvosi igazolás nem szükséges a részvételhez, ahogyan negatív koronavírus teszt           
sem. Viszont abban az esetben, ha a gyermek olyan betegségben szenved, ami            
kockázati tényező koronavírusos fertőzés esetén, kérjük konzultáljon a gyermek         
háziorvosával a tábori részvétellel kapcsolatban. 
 

4) Mi a befizetési határidő? 
A teljes részvételi díj befizetésének határideje, továbbra is, 2020. június 15.  
 

5) Meddig vonhatom vissza a jelentkezésünket? 
A részvétel bármikor lemondható, azonban a tábori beszerzések miatt a részvételi           
díjakat június 15-éig áll módunkban teljes egészében, július 1-jéig pedig részben,           
visszatéríteni. Amennyiben a jelentkező beszervez maga helyett egy másik táborozót,          
akkor az ő nevére a táborozás természetesen átírható. 
 

6) Milyen intézkedések lesznek a táborhelyen a fertőzésveszély minimalizálására? 
A táborban teljes mértékben követjük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait (itt           
önök is elérhetik az ajánlásokat). A táborban különös figyelmet fordítunk a konyhára, a             
mellékhelyiségekre és a fürdősátorra, naponta több alkalommal fogunk        
felületfertőtlenítést végezni. Természetesen, emellett a táborban tartózkodók számára a         
táborhely több pontján elérhetővé teszünk kézfertőtlenítő szert, és a helyes, rendszeres           
használatára felhívjuk a figyelmet, a tábor elején pedig oktatást tartunk. 
 

7) Ez egy nomád jellegű tábor. Hogyan tudják megoldani a kézmosást, tisztálkodást? 
A tábor egy erdei tisztáson lesz felépítve, és ivóvízminőségű, friss kannás víz áll a              
táborozók rendelkezésére, elegendő mennyiségben. A szükséges higiéniás feltételeket        
biztosítjuk (kézmosók, kézfertőtlenítő állomások kihelyezése, napi többszöri       
ellenőrzése), és a jelenlegi vészhelyzeti körülményekre való tekintettel, a higiéniás          
szabályok betartását többszörösen ellenőrizzük. 
 

8) Maszkot és kesztyűt fognak viselni a gyerekek egész nap? 
Nem. Sem a táborozók, sem a szervezők nem fognak maszkot/kesztyűt viselni (kivéve            
az étel elkészítésében résztvevő személyek ezen idő alatt), mivel ez a gyakorlat nem             
fenntartható 10 napig, napi 24 órában. A táborba való eljutás és a hazaút alkalmával              
természetesen betartjuk a közösségi közlekedésre vonatkozó járványügyi szabályokat,        
amely jelenleg kötelezi az utazókat maszk viselésére, az arc eltakarására. Ehhez kérjük            
biztosítsanak erre alkalmas kendőt, vagy szájmaszkot a táborozó(k)nak. 
 

9) Kell-e külön fertőtlenítő szert, szájmaszkot csomagolni minden napra? 
A közösségi közlekedés megköveteli, hogy a gyerekek (és szervezők) szájat és orrot            
takaró maszkot vagy kendőt viseljenek, ezért kérjük, hogy a gyermekkel küldjenek két            
darab, erre a célra alkalmas maszkot/kendőt. Fertőtlenítő- és tisztítószerekről mi          
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gondoskodunk, azonban jól jön, ha a táborozónál van kis kiszerelésű kézfertőtlenítő,           
amelynek használatát a gyermek már ismeri. A tábor alatt minden táborozónak           
biztosítunk saját, kis kézfertőtlenítő flakont, amit a tábor ideje alatt újratöltünk (ha hoznak             
sajátot, akkor azt is), így a gyerekeknek a túrák alatt is lehetőségük van tisztán tartani a                
kezüket. 
 

10) Honnan tudhatom meg, hogy táborozó gyermekem jól van, nem beteg? 
A szülők a már megszokott, előre meghatározott időpontban tartott “fogadóórán” tudják a            
táborvezetővel felvenni a kapcsolatot, és ilyenkor tudnak érdeklődni a táborozó hogyléte           
felől. Ezen felül, minden lényegesebb egészségügyi változásról és a megtett          
intézkedésekről azonnal értesítjük a szülőket a jelentkezéskor megadott telefonszámon.  
 

11) Mi történik, ha a tábor ideje alatt gyermekemen a koronavírus tünetei           
jelentkeznek?  
Ha egy táborozón a koronavírus jellemző tüneteit észleljük, a Nemzeti Népegészségügyi           
Központ ajánlását követve a gyermeket elkülönítjük a társaitól. Ezt követően a szülőket            
azonnal értesítjük gyermekük mielőbbi hazaszállítása érdekében (lásd még: 2) c)).          
Kérjük továbbá a szülőket, hogy ilyen esetekben mihamarabb jelentkezzenek a gyermek           
háziorvosánál a koronavírus teszt elvégzése érdekében, amelynek eredményéről a         
lehető legrövidebb időn belül a táborvezetőt is tájékoztatni kell. Pozitív teszteredmény           
esetén a tábort be kell zárnunk. 
 

12) Mit tudnak tenni csoportos megbetegedés esetén? 
Az első, igazolt megbetegedés esetén azonnali hatállyal bezárjuk a tábort, és értesítjük            
a szülőket, hogy gyermekük mihamarabbi hazaszállításáról gondoskodhassanak. Ezzel        
igyekszünk a lehető legnagyobb mértékben megakadályozni a csoportos megbetegedés         
kialakulását. 
 

13) Ezek szerint megtörténhet az, hogy bezár a tábor? Mi történik ebben helyzetben? 
A tábor lezárását mindenképpen csak erősen indokolt esetben fogja elrendelni a           
táborvezető. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha egy táborból hazaküldött gyereknél            
pozitív lett a koronavírus teszt, vagy ha csoportos megbetegedést tapasztalunk. Ebben           
az esetben, a szülőket azonnal értesítjük a kiürítésről. Mivel a csoportos utazás ilyen             
esetben nem lehetséges, ezért a szülők feladata lesz a gyermekek táborból való            
elszállítása, amit minél hamarabb meg kell tenniük.  
 

14) Jaj, a GYIK-ot olvasva nagyon megijedtem! El merjem küldeni a gyerekemet, nem            
túl kockázatos? 
El, és nem :) Itt a legrosszabb eshetőségeket vettük sorra, amikre a jelenlegi helyzetben              
felelőtlenség lenne nem felkészülni. Minden esélyünk megvan arra, hogy a táborok idén            
is úgy teljenek, ahogy minden évben: nagy kirándulásokkal, önfeledt játékkal és vidám            
énekléssel esténként, a csillagok alatt. 

 


