1
Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.
1122 Városmajor utca 29.
Tel.: 06 1 212-2945
e-mail cím: info@hegyvideksport.hu

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. Mátyás táborának és a Hegyvidéki Úszó- és SportMix
táborának (továbbiakban: úszótábor) házirendkiegészítése a koronavírus járványveszély fennállása alatt
alkalmazandó szabályokról

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az idei évben a
táborok szervezése és működtetése során az alábbi szabályok kerülnek bevezetésre:
1. A táborokba való jelentkezés kizárólag online lehetséges. A befizetéseket a Mátyás tábor esetében
csak online, átutalással lehet megtenni, míg az úszótábor esetében az adott turnus első napján a
helyszínen. Kérjük a szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban együtt: szülők), hogy lehetőség
szerint bankkártyával intézzék az úszótáborba történő fizetést is!
2. A táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző gyermek
vehet részt! Gyermeke egészségi állapotáról a szülőnek a táborban való részvétel első napját
megelőzően a koronavírus járványveszéllyel összefüggésben nyilatkozatot kell tennie. Ezen
nyilatkozat az első részvételi napot megelőző 4 napnál régebbi nem lehet. Az ehhez szükséges
nyomtatványt a jelentkezési papírokkal együtt online felületünkről letöltve, illetve a turnus első
napjának reggelén a helyszínen lehet kitölteni.
3. Amennyiben a nyilatkozat tartalma alapján a gyermek kapcsán a koronavírussal való fertőződés
veszélye áll fenn – ezen körülmény fennállásának ideje alatt – a gyermek a táborba nem hozható és
nem vehető be.
4. Amennyiben a szülő a nyilatkozattételt megtagadja, úgy a gyermek a táborba nem hozható és nem
vehető be.
5. Kérjük a szülőket, hogy otthon rendszeresen, de különösen a táborba indulást megelőzően mérjék
gyermekeik testhőmérsékletét. Amennyiben a gyermek testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a
37,3 °C-ot, ebben az esetben a gyermek a táborba nem hozható és nem vehető be mindaddig, míg
egészségi állapotáról nincs olyan orvosi igazolás, mely tanúsítja, hogy egészséges, közösségbe mehet.
6. Amennyiben a táborban történő tartózkodás ideje alatt a gyermeken, szervezőn, segítőn megbetegedés jelei tapasztalhatók, úgy haladéktalanul elkülönítjük a többiektől értesítjük az egészségügyi személyzetet, aki az érintett testhőmérsékletét érintés nélküli lázmérővel megméri. Amennyiben
az érték a 37,3 ̊C-ot eléri vagy meghaladja, az egészségügyi személyzet az érvényes eljárásrend szerint
dönt a további teendőkről. A gyermeknek, szervezőnek, segítőnek a táborban történő tartózkodása
a továbbiakban kizárólag orvosi igazolás birtokában megengedett, mely tanúsítja, hogy egészséges,
közösségbe mehet. Fentiek betartása érdekében a szülő köteles biztosítani, hogy a rendelkezésünkre
bocsátott elérhetőségén a gyermek tábori tartózkodásának ideje alatt folyamatosan elérhető legyen.
7. A Mátyás táborba fogadható maximum létszám turnusonként 95 fő.
8. Az úszótábor területére gyermekét csak egy fő szülő, vagy arra jogosult hozzátartozó kísérheti be,
illetve viheti onnan el. A táborba való érkezéskor a belépés a gyermeket kísérők számára kizárólag a
száj és orr eltakarására alkalmas arcmaszkban, kendőben vagy sálban engedélyezett.
9. A Mátyás tábor területére szülők/kísérők nem léphetnek be a tábor gyülekező pontjára, a Jókai Iskola
elé gyermekét csak egy fő szülő, vagy arra jogosult hozzátartozó kísérheti el, illetve viheti el onnan.
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10. A táborba érkezésnél kérjük, hogy minden táborozó használja a kihelyezett kézfertőtlenítőket, és
kerüljék a szokásos üdvözlési formák közül a kézfogást, puszit, ölelést.
11. Kérjük, hogy a táborok ideje alatt, amennyire lehetséges, kerüljék a rokonok, más háztartások
látogatását.
12. A táborok területére kizárólag a gyermek napi tartózkodásához elengedhetetlenül szükséges tárgyak
hozhatók be (pl. tornafelszerelés, váltóruha, váltócipő stb.), mely tárgyak rendszeres tisztításáról,
fertőtlenítéséről a szülő köteles gondoskodni. A nem szükséges tárgyak (pl. játékok) behozatala
szigorúan tilos.
13. A foglalkozások során lehetőség szerint törekszünk az 1,5 méteres védőtávolság betartására,
különösen étkezések alkalmával.
14. A táborozás alatt különös figyelemmel leszünk a személyi higiéné betartására (gyakori, alapos
kézmosás, kézfertőtlenítés, arc érintésének elkerülése, fokozott figyelem a köhögési etikettre). Ezzel
kapcsolatban kérjük a szülőket, készítsék fel a gyermekeket otthon is, hogy minél gördülékenyebben
tudjuk betartani ezeket a szabályokat!
15. Fokozottan figyelni fogunk a táborok területének tisztaságára, naponta fogunk fertőtlenítő takarítást
elvégezni, és különös figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (ajtókilincsek, korlátok,
villanykapcsolók, mosdók csaptelepei valamint a sporteszközök, játszótéri eszközök) vírusölő hatású
szerrel való fertőtlenítésére, melyet legalább 2 óránként végzünk majd el.
16. Étkezések alkalmával kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek által használt edények, evőeszközök,
poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak,
tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása.
A Házirend jelen kiegészítése annak visszavonásáig, vagy eltérő szabályok megalkotásáig, legkésőbb azonban
a 2020. évi tábori turnusok befejezéséig alkalmazandók.

