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A VAGABUND Vitorlás Sportegyesület által hozott összefüggő intézkedések 
a járványügyi helyzetben 

 
 
- Eszköz - és kézfertőtlenítés feltétlen biztosítása táborainkban 
- Szülők, hozzátartozók csak a kapuig kísérhetik a táborozó gyerekeket 
- A tábori regisztrációhoz szükséges szerződést és mellékleteit (szülői nyilatkozatokat) – Melyeket e-
mailben mellékelve elküldünk az előregisztráció során, illetve honapunkon is megtalálnak a 
dokumentumok menüpontban. – Kérjük, hogy kinyomtatva, kitöltve, beszkennelve küldjék el 
számunkra válasz e-mailben, a tábori regisztráció megkönnyítése és egyszerűsítése érdekében!  
- Érkezés: 08:45-09:15 – Távozás: 15:30-16:00 
- A táborozó saját maga hozza napi fogyasztásához szükséges élelmiszerét, vagy a szülő ebédidőben 
(12-13 óra között) elviheti őt étkezni. A tábor területére történő ebédszállítás nem megengedett! 
 
A táborvezetés a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatását veszi alapul ajánlásában és egészíti 
ki azt, melyet A TÁBOROZTATÁS SORÁN BETARTANDÓ JÁRVÁNYÜGYI MEGELŐZŐ SZABÁLYOKRÓL tesz 
közzé weboldalán:  
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-
soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol 
 
Az egyesület egy kijelölt személyt biztosít a táborban arra, hogy ha felmerül bármilyen betegség, 
egészségügyi probléma, az ő feladata a további intézkedés: 
 
- Elkülöníti a beteget a többiektől 
- Értesíti a gyermek – előzetes nyilatkozatban megjelölt – hozzátartozóját 
 
A feladatra kijelölt egyesületi tag rendelkezik a megfelelő védőruházattal, saját egészségének védelme 
érdekében. 
 
Tábor területére történő belépés, csak kézfertőtlenítés után lehetséges! Ehhez a bejáratnál 
személyzetünk biztosítja a mobil kézfertőtlenítést. 
 
Szülő hozzátartozó nem léphet a tábor területére, kivéve vészhelyzet esetén! 
 
Szülő, hozzátartozó minden nap köteles tájékoztatni azon tábori alkalmazottat, aki adott napon a 
gyermeket átveszi, hogy gyermekén nem tapasztalhatók betegség jelei. 
- A tábor alkalmazottjai szintén, minden nap nyilatkoznak megfelelő egészségi alkalmasságukról!  
 
Amennyiben az egyesület tábori beléptetésre beosztott alkalmazottja betegség jeleit feltételezi a 
táborozón, azonnal jelzi a tábor vezetőjének!!! 
 
Az egyesület vezetősége fenntartja a jogot az itt leírt szabályzástól való, egyoldalú eltérésre figyelembe 
véve az aktuálisa szabályzásokat, ajánlásokat. 
 

További részletes információk a VAGABUND Vitorlás sportegyesület honlapján 
www.vagabundsport.hu/dokumentumok menüpontban olvashatók. 
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