A WellBee tábor COVID intézkedései a biztonságos táborozáshoz1
Mi, a WellBee tábor szervezői annak érdekében, hogy a gyerekek a legbiztonságosabb körülmények
között élvezzék a tábor nyújtotta lehetőségeket,- szüleik pedig nyugodt szívvel bízzák ránk és engedjék el
gyermekeiket táborozni - az alábbi intézkedéseket hozzuk.
1. A táborban minden táboroztató védettségi igazolvánnyal rendelkezik.
2. A WellBee tábort a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ
helyileg illetékes hivatalának mindenkori iránymutatása szerint, valamint Magyarország
Kormánya mindenkori szabályainak megfelelően szervezzük meg. Ez azt jelenti, hogy a
táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák, illetve
szervező vehet részt, amiről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi
feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni is kötelező. Arra kérjük a
szülőket, hogy ezt a nyilatkozatot a tábor megkezdése előtt legkésőbb 4 nappal küldjék el
nekünk.
3. Törekszünk arra, hogy maximális körültekintéssel járjunk el, és részletesen tájékozódjunk a
táborozók és a táboroztatók egészségügyi történetéről (jelenlegi állapot, korábbi kezelések,
védőoltások, allergia, ételérzékenység stb.).
4. Az érkezést követően egyből, majd a táborozás során rendszeresen a személyes higiéniára, a
kézmosásra, a szellőztetés fontosságára felhívó kommunikációt folytatunk a táborozók felé, és
erre a táboroztató csapatot is előzetesen felkészítjük. Az élőszóban adott instrukciókon kívül ezt
figyelemfelkeltő feliratokkal is segítjük a tábor területén.
5. Kézfertőtlenítőkről és kézmosási lehetőségről folyamatosan gondoskodunk a tábor több
pontján.
6. Ha az időjárási körülmények engedik a foglalkozásokat a szabad levegőn tartjuk. Ezen kívül
figyelünk arra, hogy az ajtókat és az ablakokat nyitva tartsuk és szellőztessünk a szobákban.
Valamint törekszünk a kb. 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására, mind a
foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a közös helyiségek használata során.
7. Tábornyitást megelőzően és a táborozás folyamán többször fertőtlenítünk, a gyerekeknek és a
személyzetnek higiéniai oktatást tartunk.
8. A közös használatú eszközöket rendszeresen fertőtlenítjük és tisztán tartjuk.
9. Ha bárki megbetegszik, el kell különíteni. Az izolált személy mellett tevékenykedők részére
védőfelszerelésről gondoskodunk.
10. Legalább egy olyan személy állandó jelenlétéről gondoskodunk, aki rendelkezik a megfelelő
szintű elsősegélynyújtó és újraélesztő képzettséggel.
11. Jó idő esetén az étkezések szabadtéren történnek. Rossz idő esetén pedig törekszünk ügyelni az
ajánlott védőtávolság betartására az étkezőhelyiségben.
12. Rendelkezünk megbízható, követhető, egyértelmű forgatókönyvvel bármilyen egészségügyi
probléma, illetve vészhelyzet esetére, amit a táboroztatók is ismernek.
13. Tudjuk, hogy nehéz elválni a gyerekektől, még erre az egy hétre is, de a kontaktusszámok
csökkentése érdekében határozottan nem javasoljuk a táborozók látogatását.
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Intézkedéseinket a PeopleTeam iránymutatása inspirálta. (Köszönjük!)

14. Törekszünk arra, hogy a szülőket legkörültekintőbben tájékoztassuk bármilyen, a megszokottól
eltérő körülményről; a szülőket pedig arra kérjük, hogy a megszokotthoz képest is nagyobb
türelemmel és megértéssel forduljanak hozzánk.
Köszönjük a bizalmadat és az együttműködésedet! Várjuk a találkozást Szilvásváradon!
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