
Kedves ifisek!

Az ifihét az alábbi egészségügyi feltételekkel fog megvalósulni, melyeket kérünk, hogy magatokra nézve tekintsetek 
kötelezőnek. A kiskorúaktól azt szeretnénk kérni, hogy mutassák meg a szülőknek is, kérdés esetén pedig keressenek 
minket bátran!

A tábor szervezői

Tájékoztatás a Fasori Református Ifjúság táborában érvényben lévő 
járványügyi megelőző szabályokról 

Tahi, augusztus 23 – 29.

1. Táborozás megkezdése előtti ellenőrzés
1. A szülő/gondviselő ill. nagykorúak esetében saját maguk által kitöltött egészségügyi nyilatkozat feltétele a 

táborozásnak. Arra kérjük a táborozókat, hogy ezt kitöltve hozzák magukkal a tábori bejelentkezésre.
2. A tábori bejelentkezés közben minden táborozó testhőmérsékletét megmérjük, akinek hőemelkedése, láza 

van, azt nem tudjuk fogadni a táborban.
3. A táborba érkezéskor minden táborozó kezét fertőtlenítjük.

2. Táborozók napi ellenőrzése
1. Láz és tünetek napi ellenőrzése.
2. Amennyiben egy táborozón bármilyen betegség tünetei jelentkeznek, a táborozó elkülönítésre kerül, 

amelyről azonnal értesítjük a szülőket, és kérjük a táborozó haladéktalan hazaszállítását, ill. nagykorú 
táborozók esetében kérjük, hogy utazzanak haza.

3. Fokozott fertőtlenítés
1. A táborozók által használt játékokat, sporteszközöket minden használat után vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítjük.
2. A szociális helységekben biztosítjuk a fertőtlenítős-szappanos kézmosási lehetőséget.
3. A mosdókban eldobható papír kéztörlők vannak elhelyezve.
4. Alkoholos kézfertőtlenítő található az étteremben, a közös nagyteremben, valamint a mosdókban.

4. Szállások
A táborozók szobáiban biztosítjuk, az ágyak között, a Nemzeti Népegészségügyi Osztály által ajánlott kb. 1,5 
méteres távolságot: a 12 személyes házakban 6 személyt szállásolunk el.

5. Munkatársak és önkéntesek egészségügyi ellenőrzése
1. A táborunkban szolgáló minden munkatárs és önkéntes rendelkezik érvényes egészségügyi nyilatkozattal.
2. A testhőmérsékletet és a tüneteket munkatársainknál és önkénteseinknél is naponta ellenőrizzük.
3. Munkatársaink és önkénteseink csak egészségesen dolgozhatnak.
4. Tünetek észlelése esetében a munkatárs nem állhat munkába.

6. Étkezések
1. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a táborozók és munkatársaink alapos szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésére, ezért az étkezőben két alkoholos kézfertőtlenítő lehetőség is lesz.
2. Az étkezőkben biztosítjuk a megfelelő távolság betartását. A 8 személyes asztalt 6 főre terítjük meg.


