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Kedves szülők! 

 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, mint a kőbányai napközis tábor 
üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz az új koronavírus terjedésének 
megakadályozására, az ezzel kapcsolatban meghozott intézkedésekről szeretnénk Önöket 
tájékoztatni. 

Egészséges táborozók 

 

A jelenlegi új koronavírus cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése 
szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő személy jelenti. 

Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a táborban kizárólag 
egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák illetve szervező vehet 
részt, melyről nyilatkozni is szükséges. 

A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított 
nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a 
táborozás megkezdése előtt.  

 

Személyi higiéné betartása 

 

A tábor működtetése során különösen odafigyelünk a személyi higiéné betartására, melynek 
alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, 
valamint a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének 
legfontosabb eszköze. 

A köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében a táborszervező biztosítja a 
megfelelő mennyiségű papírzsebkendő folyamatos rendelkezésre állását. (Tüsszentés és 
köhögés esetén használni kell papírzsebkendőt, majd azt azonnal ki kell dobni a szemetesbe 
és utána alaposan kezet kell mosni) 

Kiemelt figyelmet fordítunk a dolgozók személyi higiénéjének betartatására is. 

Emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a személyi higiéné alapvető szabályairól a táborba 
érkezők is kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. 



A tábor területén erről tájékoztató anyagot is kihelyeztünk. 

Táborban a szervezők minden lehetséges intézkedést megtesznek arra vonatkozóan, hogy a 
csoportok egymástól történő elkülönítése biztosítható legyen. 

A lehetőségek szerint törekednek a kb. 1,5 méteres védőtávolság betartására, mind a 
foglalkozások, mind az étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során. 

Amennyiben lehetséges, javasolt a foglalkozásokat szabad levegőn tartani. Kerülni kell 
azonban a szoros személyes érintkezéssel járó tevékenységeket. 

Zárt térben történő foglalkozások esetében a kórokozók koncentrációjának minimalizálása 
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre, mely 
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. 

 

Fokozott fertőtlenítés 

 

Fokozott figyelmet fordítunk a tábor területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás 
elvégzésére. A kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, 
villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítjük. 

A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védőeszköz biztosítjuk. A takarítást, 
fertőtlenítési munkákat úgy szervezzük, hogy azok a táborozók egészségét ne 
veszélyeztessék. 

 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, folyamatos fertőtlenítésére. A 
felületek tisztításakor odafigyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére. 

Étkezés előtt és után a táboroztató pedagógusoknak kiemelt figyelmet kell fordítani a 
gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

A tábori étkeztetést végző vállalkozónak biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 
72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot) készíthető ételek 
kell biztosítani. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása.  

A személyes érintkezések csökkentéséért a táboroztatók széles időintervallumot biztosítanak 
a gyerekek érkezésére. Az étteremben tartózkodók létszámát maximáljuk, asztalonként 4 fő 
elhelyezésével.  



Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, 
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett 
kendők cseréje minden használatot követően indokolt.  

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert 
biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk. 

A konyhán dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozzuk és betegség gyanúja 
esetén intézkedünk. 

 

Teendő beteg személy esetén 

 

Amennyiben egy gyermeknél, vagy szervezőnél, segítőnél fertőzés tünetei észlelhetők, 
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a szervezők által előzetesen 
felkért, megbízott egészségügyi személyzetet, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 
további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét 
ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 

Budapest, 2020. május 29. 

 

 

 


