
CSUTORÁS 2022 COVID19 helyzetre vonatkozó HÁZIREND (kiegészítés)  

Bízunk abban, hogy egymás egészségét megőrizve, ismét nagyon jó, élményekkel teli 
táborozásunk lesz a 37. Csutorás Táborban! A tábor rendezői, vezetői, oktatói, munkatársai 
mindent megtesznek ezért. Kérünk, te is, a magad és mások egészségéért felelősen segítsd 
a sikeres közös táborozást! Köszönjük!  

A vírushelyzetre vonatkozó házirendet, szabályokat minden táborba jelentkező és oktató a 
tábori jelentkezés visszaigazolásával együtt, a tábor kezdete előtt megkapja. A házirendet a 
tábor területén kifüggesztjük. 

A táborba érkezés előtt kövessék az ANTSZ koronavírusra vonatkozó aktuális 
rendelkezéseit, szabályait! 

Közös érdekünk, hogy csak egészséges, a csoportos együttélésre alkalmas állapotú 
táborozó, szervező, oktató és személyzet vehet részt a táborokban, ezt mindenkinek 
nyilatkozattal kell igazolni (a nyilatkozat a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet mellékleteként 
érhető el, amelyet kiegészítettünk a COVID19-re vonatkozó aktuális kérdésekkel. Ezen 
nyilatkozatot, korhatár nélkül, minden táborba belépőtől, ott tartózkodótól kérjük. A 
táborba lépés napján kitöltött, aláírt nyilatkozatokat a táborszervezők zárt személyes 
adatkezeléssel megőrzik. A nyilatkozatokat csak a tábororvosnak és az ellenőrzésre jogosult 
egészségügyi hatóságnak adják át betekintésre. 

A táborba érkezőket szabadtéren, egy udvari pavilon alatt fogadjuk, hogy ne zárt térben 
várakozzanak az esetleg torlódók. Az érkezők az egészségügyi nyilatkozat kitöltése és 
gyors testhőmérséklet mérés után mehetnek az épületbe. Jelenleg védettségi igazolvány 
nélkül is beléphettek a táborba. (Lázas ember táborba történő tartózkodása a kockázatok 
elkerülése miatt nem lehetséges.) 

A táborban folyamatosan jelen lévő tábororvos, Dr. Bükki Éva gyermekgyógyász, 
neonatológus szakorvos. pecsétszám: 59496. Elérhetősége: tel.: +36702380401 e-mail: 
bukkieva@gmail.com bukki.eva@csutorastabor.hu Javasoljuk, mentsd el a telefonodba Éva 
mobilszámát. 

Lehetőleg az egy családból, zenekarból, közösségből, intézményből érkezőket tesszük egy 
szobába. (A kollégiumban 4 ágyas szobák, sátor- és lakókocsi helyek állnak rendelkezésre.) 

A szobákat reggel és este szellőztetni kell. Lehetőleg éjszaka is maradjon nyitva ablak. 

A szállás, bentlakás vonatkozásában elkülönülni szándékozók jöjjenek sátorral, lakókocsival, 
vagy külsős szállást vegyenek igénybe. 

A nagyobb létszámú foglalkozásokat, rendezvényeket szabadtéren vagy szellőztetett belső 
terekben tartjuk.  

A fertőtlenített, kitakarított átvett szobák tisztaságáért, higiéniás viszonyaiért a szobában 
lakók felelősek. Takarítóeszközöket, szereket a kollégium gondnokától vehetnek át. A 
szemetes kosarat minden este tegyék ki az ajtók elé a folyosóra, hogy azt hajnalban 
üríthessék a takarítók. Kérjük, hogy használt papírzsebkendőket ne a szemetesbe, hanem 
egyből a WC-be dobjátok, húzzátok le.  

A folyosók, vizesblokkok, étkező, a közösségi, oktatási terek takarításáért a kollégium 
gondnoka és az általa irányított takarítók felelősek, de természetesen minden táborozó 
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igényes együttműködése szükséges a rendeltetésszerű használattal a tisztaság 
biztosításához. Nem szokott gond lenni, de külön kérjük a felnőtteket, hogy segítsék a 
táborozó gyerekeket a rend, a tisztaság, a higiénés szabályok betartásában. A közös 
vizesblokkokat, étkezési területet naponta többször kell takarítani. Különös gondot kell 
fordítani az evőeszközök, edények fertőtlenítésére, az étkezés lebonyolítására.  

A létszámhoz szükséges kézfertőtlenítőt a mosdókban, az étkezés helyszínén, a folyosókon, 
a foglalkozások helyszínén, a takarítószereket, anyagokat, a mosdókban folyékony szappan 
a táborvezetőség, a kollégium gondnoka biztosítja. Kérjük a táborozókat, hogy az egyéni 
higiénés felszerelésükről az aktuális, érvényes rendelkezéseknek megfelelően 
gondoskodjanak, azokat folyamatosan használják a táborozás ideje alatt. 

Ha valaki megbetegszik a táborban, a tábororvos döntése alapján kijelölt betegszobában 
elkülönítésre kerül. Az elkülönített mellé ápoló személyzetet rendelünk, akinek a 
táborszervező biztosít védőfelszerelést. Ha javul az elkülönített állapota és a tábororvos úgy 
ítéli meg, hogy visszatérhet a tábor életébe, akkor maradhat, ha nem, akkor haza és további 
orvosi kezelésre küldi az érintettet. 

A házirend betartása minden résztvevőnek kötelező! 

Bízunk abban, hogy táborunk EGÉSZségben, élményekben gazdag, sikeres lesz. Köszönjük 
felelős együttműködésed! 

 

  

 


