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Ez a kézikönyv azzal a céllal jött létre, 
hogy segítse a táborparancsnokokat és  
a nyári táborok szervezőit abban, 
hogyan kell a COVID-19 járványhelyzet 
után a törvényi előírásoknak megfelelő, 
biztonságos cserkésztábort szervezni. 
A szabályzatban foglaltak a Szlovák 
Közegészségügyi Hivatal előírásai 
alapján lettek összegyűjtve.

A szabályzat 2020. június 26-tól érvényes 
visszavonásig. A járványhelyzet alakulásától függően 
módosításokra sor kerülhet, az SZMCS minden esetben 
a Közegészségügyi Hivatal aktuális előírásait tartja 
mérvadónak.

Bővebb info esetén:

mozgalmivezeto@szmcs.sk

Aktuális info:

www.szmcs.sk 0907 043 015

Táborok alatti SOS vonal:
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Alapfogalmak

Cserkésztábor
A táborozás legalább 5 kiskorú cserkésznek min. 4 éjszakát tartó olyan életmódja, amelynél a 
résztvevő cserkészek nagyobbrészt a szabadban, túlnyomórészt saját szellemi, testi és anyagi 
erőforrásaikra támaszkodva, az egész évi cserkészmunka eredményét a gyakorlatban próbára 
teszik.

Nem cserkésztábor az a tábor, ahol a táborozó résztvevők közül több mint 5 résztvevő nem 
tagja a Szövetségnek (az tag, akinek van leadott regisztrációs űrlapja, szerepel a Tee-Pee-ben, 
továbbá be van fizetve a tagdíja). Ebben az esetben a tábort a Közegészségügyi Hivatalnál 
engedélyeztetni kell, ezért ajánlott a még nem tagokat a táborok és tanyázások előtt inkább 
beregisztrálni.

Tábor szervezője
Esetünkben a táborparancsnok. Ő felel azért, hogy a tábor annak megkezdése előtt legkésőbb 
30 nappal be legyen jelentve a Központ felé, illetve szerepeljen  a Tee-Pee-ben. 
Ezt ezen a linken keresztül teheti meg: https://cutt.ly/csapattabor2020 

Étkezésért felelős személy
Esetünkben a konyhások, GH-sok, tábori szakács. Ennek a személynek hivatalos, a tábor teljes 
ideje alatt érvényes egészségügyi engedéllyel kell rendelkeznie, ismernie kell az SZMCS élel- 
miszerfeldolgozásra vonatkozó szabályait és ezeket be kell tartania.

Résztvevő
Minden cserkész, vezető, segítő, egészségügyi szakember, előadó, konyhás stb. Minden 
résztvevő köteles  az előírt űrlapon elkészített írásos dokumentumban tanúsítani, hogy nem 
beteg, nem rendelkezik fertőzésre utaló tünetekkel, a családjában sincs ilyen betegség, és hogy 
nem érintkezett fertőző betegség tüneteit produkáló személlyel az elmúlt 14 napban.



Az SZMCS által szervezett cserkésztáborokban 
2020-ban a következő pontok tilosak, vagy erősen nem 
javallottak:

Tábori kirándulások - mivel nagyobb csoport mozgatásáról van szó olyan helyszíneken, 
amiknek higiéniai tisztaságát nem tudjuk ellenőrizni, illetve az idegenekkel való érintkezés 
miatt azt javasoljuk, idén ne tartsatok tábori kirándulásokat.

Őrsi főzés - szigorú feltételek vonatkoznak az élelmiszer kezelésére és annak 
feldolgozására, amit őrsi körülmények között nem tudunk biztosítani, ezért 2020-ban őrsi 
főzést tartani szigorúan tilos. A gyerekek segítkezhetnek a konyhán az alapanyagok 
előkészítésében, amennyiben az étel hőkezelve lesz. Egyéb esetben a tábori konyhán csak 
az engedéllyel rendelkező, higiéniai előírásokat betartó konyhai személyzet dolgozhat. 

Gyerekek által végzett fertőtlenítés - idén kifejezetten figyelni kell arra, hogy a gyakran 
használt felületeket naponta, kellő odafigyeléssel és megfelelő fertőtlenítő szerekkel 
tisztítsuk. Ilyenek a vízvezeték csapjai, a latrina, az őrsi körletben a sátortartó rudak, az 
őrsi, csappal rendelkező marmonkannák és a konyha. Ezek tisztításában azonban a 
kiskorúak nem vehetnek részt. Csak az erre a feladatra kijelölt személy vagy felnőtt 
őrsvezető végezhet fertőtlenítést.

Tábori látogatások - a külső látogatások megtörik a tábor zárt keretét és védelmét, ezért 
nem javasoljuk, hogy idén látogatási napot tartsatok. 

Külső élelmiszerek behozatala - csak és kizárólag ellenőrzött forrásból származó, 
lehetőleg csomagolt élelmiszer hozható be a tábor területére. Az otthon készített 
sütemények behozatala tilos. Az egyéb élelmiszeradományt csak a konyhás, vagy az erre  
a célra kijelölt vezető veheti át a tábor területén kívül. Az átvétel után az élelmiszert 
fertőtleníteni kell (részletesebben lásd Higiénia a konyhán című fejezetet).

Folyékony szappanon vagy kézfertőtlenítőn kívül más eszközt kézmosásra 
használni tilos! Lavórban, egymás után több embernek kezet mosni tilos! 
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Ki vehet részt a táborban?
Minden esetben a Közegészségügyi Hivatal aktuális meghatározása érvényes a 
maximális létszámot tekintve, jelenleg ez 1000 fő.

A táborba érkezéskor minden résztvevőnek egy 1 napnál nem régebbi, az előírt 
űrlapon elkészített írásos dokumentummal kell alátámasztania, hogy nem 
fertőző beteg, a családjában senkinek sincsenek ilyen betegségre utaló tünetei, 
illetve hogy az elmúlt 14 napban nem tartózkodott olyan ember közelében, aki 
koronavírussal fertőződött meg. 
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A kiskorúak és a konyhai személyzet esetében egy 1 hónapnál nem régebbi 
orvosi igazolás is szükséges (a szabályzat végén találtok mintát).

A táborba lépés előtt az egészségügyi felelős érintésmentes lázmérővel meg kell, 
hogy vizsgálja mindenki hőmérsékletét. A táborba csak azt engedheti be, akinek 
a testhőmérséklete normális. A tábor során rendszeres lázmérést kell végezni.

Amennyiben látogató érkezik a táborba, szintén egy 1 napnál nem régebbi, az 
előírt űrlapon elkészített írásos dokumentummal kell bizonyítania, hogy nem 
fertőző beteg. Belépés előtt rá is lázmérés és kézfertőtlenítés vár.

Kell-e szájmaszkot viselni?
A táborlakóknak a táborban és a természetben töltött idő alatt nem kell 
szájmaszkot viselniük, a kötelező távolság megtartása sem érvényes rájuk. 
Amennyiben a táborlakók elhagyják a tábor területét, az aktuálisan érvényben 
lévő közegészségügyi előírások szerint kell eljárniuk a szájmaszk viselésével 
kapcsolatban.

A tábori felszereléslistába bele kell írni, hogy minden résztvevő számára 
minimum 3 szájmaszkot pakoljanak.

A látogatók a látogatás idejére kötelesek szájmaszkot viselni.

Személyi higiénia és kézmosás
A rendszeres kézmosásra kiemelten figyelni kell, nem csak az étkezések előtt! 
Biztosítani kell a csaptelepről folyóvízzel történő kézmosást.

Kézmosáshoz adagolós folyékony szappant vagy kézfertőtlenítő gélt kell 
használni. Szilárd szappan használata tilos! Kéztörlésre egyszer használatos 
kendőt kell biztosítani, vagy saját kéztörlő törölközőt a cserkészek számára. 
Amennyiben a saját törölköző mellett döntünk, minden cserkésznek legalább 3 
kéztörlő törölközővel kell érkeznie a táborba, melyeket naponta cserélnie kell. A 
törölközők megfelelő mosását biztosítani kell.

A csaptelepeket naponta fertőtleníteni kell. A személyi higiénia betartásához 
mosdóhelyet kell létesíteni, és naponta biztosítani kell a mosdást, 2-3 naponta 
pedig a melegvizes mosdást.

Higiénia az őrsi körletben
Az őrsi körletekben csakis csappal ellátott marmon kannában (" bandasz-ka") 
lehet vizet tárolni. Ebben az esetben a kanna csapját naponta fertőtleníteni kell.

Lavórban vizet kézmosásra tilos tárolni. Kerüljük az olyan helyzeteket, amikor a 
cserkészek egymás után használhatnák ugyanazt a vizet.

A sátrakat naponta takarítani kell, a gyakran érintett felületeket, például a 
sátortartó rudat szintén naponta kell fertőtleníteni. A sátrakat rendszeresen kell 
szellőztetni.

Minden cserkész saját kulaccsal kell, hogy rendelkezzen.
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Kifejezetten fontos, hogy hangsúlyozzuk a megfelelő folyadékutánpótlást, azon- 
ban a cserkészek nem ihatnak egymás után a kulacsból! A cserkészek nem hasz- 
nálhatják egymás evőeszközeit!

Minden cserkész legalább 3 konyharuhát köteles hozni magával a cserkész- 
táborba, melyeket naponta cserélnie kell. A konyharuhák megfelelő tisztításáról 
gondoskodni kell.

Minden cserkész köteles biztosítani magának kézfertőtlenítő folyadékot, melyet 
a nap folyamán magánál kell, hogy tartson.

Higiénia a latrinán
A fiúk és lányok számára külön illemhelyet kell építeni, amely legalább 25 m tá- 
volságra van az ivóvízforrástól, 50 m-re a konyhától és 25 m-re a lakósátraktól. 

20 lánynak 2 latrinát, 20 fiúnak egy latrinát és egy vizeldét kell biztosítani. 
További 20 lánynak plusz egy latrinát, és további 20 fiúnak még egy latrinát és 
egy vizeldét kell létesíteni.

Fertőtlenítésüket naponta el kell végezni CHLÓRAMIN B fertőtlenítőszerrel. A lat- 
rina ülőkéjét szintén naponta kell fertőtleníteni.

A latrina közelében lehetőséget kell biztosítani a folyóvízzel és adagolós szap- 
pannal vagy kézfertőtlenítővel történő kézmosásra. Kéztörlésre egyszer hasz- 
nálatos kendőt kell biztosítani.

A konyhásoknak saját latrinát kell biztosítani, amelynek ugyanúgy meg kell felel- 
nie a feljebb leírt higiéniai előírásoknak.

Higiénia a konyhán
A konyhán fokozott gondot kell fordítani a tisztaságra és a rendszeres 
kézmosásra. A személyzet részére biztosítani kell folyóvizet, kézfertőtlenítőt, 
körömkefét és egyszer használatos törlőkendőt. A konyhai személyzetnek a 
tábor teljes ideje alatt érvényes egészségügyi igazolvánnyal kell rendelkeznie.
Kötelesek szájmaszkban és gumikesztyűben készíteni és felszolgálni az ételt. 

Amennyiben a cserkészek részt vesznek az étel előkészítésében, úgy ők is köte- 
lesek viselni a szájmaszkot és kesztyűt, és a munka megkezdése előtt alaposan 
kezet kell mosni és fertőtleníteni. A cserkészek csak olyan étel előkészítésében 
segíthetnek, ami hőkezelve lesz (főzés, sütés, párolás).

Az étel elkészítésére és porciózására külön konyhai készletet kell biztosítani, 
majd mindet alaposan elmosni. Minden résztvevő saját evőeszközzel kell, hogy 
rendelkezzen, beleértve a konyhai személyzetet is.

Mosogatásra alkalmas helyet kell kialakítani azoknak az edényeknek, ame- 
lyekben az étel készült, elkülönítve a résztvevők étkészleteinek mosogató helyé- 
től. Az edényeket, vágódeszkákat rendszeresen fertőtleníteni kell.

A mosogatás 3 fázisban történjen: 
1. mosogatás forró vízben  mosogatószerrel,
2. fertőtlenítő oldatos öblítés (Chloramin B),
3. tiszta vizes öblítés.
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Az élelmiszeradományokat csak a konyhások vehetik át a tábor területén kívül. 
Az átvétel után ezeket fertőtleníteni kell: a zöldséget, gyümölcsöt alaposan 
megmosni, a konzerveket, befőtteket fertőtlenítőszerrel letörölni. Nem ellenő- 
rizhető forrásból származó ételt (pl.házi süteményt) tilos a tábor területére be- 
hozni.

Fertőtlenítés
Fertőtlenítést csak az erre a feladatra kijelölt személy (pl. felnőtt cserkészvezető) 
végezhet, kiskorúak (kiskorú cserkészek sem) semmiképp.

Naponta kell fertőtleníteni a víztelepek csapjait, az őrsi körletekben a sátortartó 
rudakat és a csapos marmonkannákat, a latrinákat és az ülőkéket, a konyhai 
felszerelést és az étkezésre szolgáló asztalokat. Továbbá minden olyan felületet, 
ami gyakori használatban van.

Hulladékgazdálkodás
A szemetet a helyi önkormányzati előírásoknak, vagy amennyiben annál szigo- 
rúbb, akkor a területtulajdonos előírásainak megfelelően kell kezelni! Az újra- 
felhasználás érdekében a szemetet eleve szelektíven különválogatva tároljuk és 
fajtájától függően kezeljük.

A táborban keletkező hulladékot el kell különíteni a konyhán keletkezett 
hulladéktól. A konyhán keletkezett hulladékot az étel elkészítésének helyétől tá- 
vol lehet csak tárolni.

Az egyszer használatos törlőkendőket gyűjtsük külön. Ügyeljünk arra, hogy ezt a 
hulladékot csak kesztyűben szabad kezelni, a megtelt zsákokat a kommunális 
szeméttel együtt kell üríteni. A hulladékot a táborozás során lehetőleg minél 
többször vigyük el a központi hulladékgyűjtő helyre.

Túra, kirándulás
A 24 órás túrák csak abban az esetben ajánlottak, amennyiben biztosítani tudjuk 
legalább azokat a higiéniai feltételeket, mint a táborban. A túra lehetőleg ne ve- 
zessen lakott területen keresztül, hogy megőrizzük a tábor érintetlen jellegét, 
minél kevesebb külső behatással és potenciális fertőzési lehetősséggel talál- 
kozzunk. Amennyiben mégis lakóterületen keresztül vezet a túra útvonala, úgy 
szájmaszkban kell ezt a távot megtenni. A túra során lehetőleg a természetben 
éjszakázzunk. Amennyiben mégis egy épületben (például iskola, kultúrház stb.) 
töltjük az éjszakát, úgy az épületet (kiemelt tekintettel a mosdókra és konyhára) 
fertőtleníteni kell a megérkezés előtt, majd a távozás után is.

Olyan helyre szervezzük a túrát, ahol van folyóvíz. Ügyeljünk arra, hogy a részt- 
vevők a túra során is mossanak kezet folyóvízzel és folyékony szappannal vagy 
kézfertőtlenítővel, amikor csak lehet. Az ételt vagy külső segítséggel biztosítsuk, 
vagy száraz eledelt válasszunk. Az étkezések után biztosítani kell a 3 fázisú mo- 
sogatást.

Táborba érkezéskor mérjük meg mindenki hőmérsékletét. A túra után alapos 
meleg vizes mosakodás biztosítása szükséges.
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A szabályzat minden pontja abból a célból született, hogy elkerüljük az esetleges fertőzést. Azonban ennek el- 
lenére megeshet, hogy a vírus felüti a fejét a táborban, erre pedig előre fel kell készülnünk, lelkileg és 
mentálisan is. Tudatosítsuk előre a szülőkben, hogy most az ő közreműködésük is elengedhetetlen, azonnal 
lépniük kell, ha úgy adódik, a gyermekük betegnek tűnik. Beszéljünk a vezetőinkkel is a helyzetről, vonjuk be 
az őrsvezetőket a napi eligazításokba, hogy tudják, mi az akcióterv, és véletlenül se pánikoljanak.
Fontos, hogy ne becsüljük alá a tüneteket, de ugyanakkor higgadtak maradjunk! A következő akciótervet al- 
kalmazzuk, ha valakinél gyanús tüneteket (láz, nehéz légzés, torokfájás, kimerültség) észlelünk.

Izoláció
Alakítsunk ki egy egészségügyi sátrat, amelynek saját latrinája és folyóvízzel ellátott 
kézmosási lehetősége van. Ha koronavírusra jellemző tüneteket mutató embert ész- 
lelünk, azonnal különítsük el a többiektől. Étkészletet, fertőtlenítőszert és egyszer 
használatos törlőkendőket is külön kell a betegnek biztosítani.

Szülők értesítése, hazautazás
Rögtön értesíteni kell a résztvevő szüleit vagy törvényes képviselőit, akiknek 
biztosítaniuk kell a gyermek mielőbbi elszállítását. Fontos, hogy ebből kifolyólag olyan 
helyen táborozzunk, ahol mindig van lehetőség telefonálásra. A szülőknek jelezzük 
előre, hogy legyenek elérhetőek a tábor teljes ideje alatt. A táborparancsnok köteles 
emlékeztetni a szülőket, hogy 14 napon belül jelezniük kell a helyi közegészségügyi 
hivatalnak a vírusos tüneteket.

Az egészségügy értesítése
Amennyiben a táborparancsnok COVID-19-re utaló tüneteket tapasztal, vagy bi- 
zonytalan ezek megítélésében, úgy köteles felvenni a kapcsolatot a helyi köze- 
gészségügyi hivatallal. Amennyiben COVID-19-et, vagy egyéb vírusos megbetegedést a- 
zonosítanak, elrendelhetik az azonnali táborzárást.

A járvány megelőzése
El kell különíteni azokat, akik szoros kapcsolatban voltak a beteggel, pl. sátortársak, és 
figyelni kell, nem jelentkeznek-e náluk is a tünetek. Preventív jelleggel mérjük meg 
mindenki hőmérsékletét.Akinél hőemelkedést tapasztalunk, szintén el kell különíteni. 
Fertőtlenítsünk minden területet, ahol a beteg megfordult. 

Táborzárás
A parancsnoknak fel kell készülnie arra az esetre, hogy amennyiben a COVID-19 vírust 
diagnosztizálja a közegészségügy, a tábort azonnali hatállyal be kell zárni, a táborlakók 
hazajutását pedig biztosítani kell. Ennek a lehetőségére előre fel kell készíteni a szü- 
lőket, hogy a tábor teljes ideje alatt elérhetőek legyenek. Egyéb vírusos betegség 
beazonosításánál másképp is eljárhat a közegészségügy, nem minden esetben kell, 
hogy táborzárást rendeljenek el. 

Amennyiben COVID-19 vírust azonosítanak, a táborparancsnokot és vezetőket 
kérhetik a további együttműködésre a kapcsolati háló mielőbbi felkutatása érde- 
kében.

Eljárásrend a COVID-19 kialakulása 
esetén



Kijelentem, hogy  (név)   ________________________________________________________________________________________      résztvevő

lakhely:   _____________________________________________________________________________________________________________________

- nem mutat akut megbetegedésre utaló tüneteket (például láz vagy hasmenés), 
- nem mutat, és az elmúlt két hétben sem mutatott vírusos fertőzésre utaló tüneteket (például láz, köhögés, légzési 
nehézségek, étvágyvesztés, szaglószervi nehézségek stb.)
- nem tudok róla, hogy a szóban forgó személy, vagy annak környezetéből, családjából, egy háztartásban élők közül bárki 
is kapcsolatba lépett volna az elmúlt két hétben olyan személlyel, akinek vírusos fertőzése lett volna, vagy vírusos 
fertőzésre utaló tüneteket mutatott volna (például hasmenés, angina, vírusos májgyulladás, agyhártyagyulladás, lázas 
megbetegedés, kiütések, COVID-19),
- illetve kijelentem, hogy  a szóban forgó személyt és a vele egy háztartásban élőket kezelő orvosok egyik illetékes  
számára sem rendeltek el karantént (beleértve az egészségügyi felügyeletet, orvosi megfigyelést is).

Kijelentem, hogy megértettem az emberi egészségre vonatkozó magas rizikófaktor meghatározását (lásd lejjebb), és 
ezeket szem előtt tartom, amikor döntést hozok gyermekem részvételéről a táborban.

A szóban forgó személy alkalmas arra, hogy részt vegyen a cserkésztáborban, ami a következő időpontban és helyszínen 
valósul meg: 

___________________________________________________________________________________________________________

Tudomásul veszem, hogy amennyiben  a COVID-19 vírusos fertőzés felüti a fejét a táborban, úgy a tábor idő előtt 
bezárásra kerül. Ebben az esetben köteles vagyok biztosítani a gyermekem vagy a képviseletembe helyezett személy 
hazaszállítását a tábor helyszínéről, majd ezt követően a helyi egészségügyi hivatal vagy kezelőorvos utasításait követem.

Amennyiben a tábor előre nem látható okokból kifolyólag a tervezettnél korábban ér véget, nem várom el, hogy a teljes 
tábordíjat visszatérítsék, legfeljebb a még fel nem használt anyagi tartalékból lehetünk jogosultak visszatérítésre (az 
előzetes kifizetések miatt ez nem feltétlenül kell, hogy arányos legyen a táborból hátralévő napok számával).

A jelentkezés során megadtam az aktuális elérhetőségeimet a tábor vezetőinek, melyeken a tábor ideje alatt, amennyiben 
arra szükség lenne, bármikor elérhetnek.

Tisztában vagyok a hamis kijelentések jogi következményeivel, illetve azzal, hogy ilyen cselekedet esetén a törvénykönyv § 
56 paragrafusának 355/2007 Z.z. számú törvénye ellen vétek.

Kelt (helyszín, dátum):                                                               Szülő/törvényes képviselő, felnőtt résztvevő aláírása:

______________________________________________                        _____________________________________________________
(legkorábban a táborba lépés előtt 24 órával)

Igazolás fertőzésmentességről

A Szlovák Egészségügyi Minisztérium által meghatározott rizikófaktorok:

1. 65 évnél magasabb kor és krónikus betegségek.
2. Régóta tartó, gyógyszeres kezelést igénylő légzőszervi krónikus 
betegségek (az astma bronchiale közepesen komoly és komoly 
formája is bele tartozik),
3. Régóta tartó, gyógyszeres kezelést igénylő szív- és ér-rendszeri 
megbetegedések (pl. magas vérnyomás).
4. Immunrendszeri rendellenességek, pl. immunszuppresszív 
terápiás kezelés során (szteroidok), rákellenes kezeléskor, szerv- 
vagy csontvelőátültetést követően.

5. Erős túlsúly esetén (BMI 40 kg/m2 felett).
6. Gyógyszeres kezelést igénylő cukorbetegség esetén.
7. Krónikus veseelégedetlenség esetén, melynek következtében 
dialízisre van szükség.
8. Elsődleges vagy másodilagos májbetegségek esetén.

Rizikós csoportba tartozik az a személy, aki a fenti pontok közül 
legalább egybe beletartozik, vagy ha a háztartásában van olyan, 
aki a fenti pontok közül minimum 1-nek megfelel.



Vyhlasujem, že účastník/čka   ______________________________________________________________________________________________    

bytom   _____________________________________________________________________________________________________________________

- neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky),
- neprejavuje a ani v posledných dvoch týždňoch neprejavoval/-a príznaky vírusového infekčného ochorenia 
(horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, náhla strata chuti a čuchu apod.),
- nie je mi známe, že by menovaná osoba, rodinní príslušníci alebo iné osoby, ktoré s menovanou osobou žijú spoločne
v domácnosti, prišli v priebehu posledných dvoch týždňov do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie alebo 
podozrivou z nákazy infekčným ochorením (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 
horúčkové ochorenie s vyrážkami, covid-19)
- a že príslušný orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanej osobe, rodinným príslušníkom alebo iným 
osobám, ktoré s menovanou osobou žijú spoločne v domácnosti, nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Prehlasujem, že som bol/-a oboznámený/-á s vymedzením osôb s rizikovými faktormi (viď nižšie) a s odporúčaním, aby
som zvážil/-a tieto rizikové faktory pri rozhodovaní o účasti na tábore.

Uvedená osoba je schopná zúčastniť sa skautského tábora v termíne:  ______________________________________________________

Beriem na vedomie, že v prípade výskytu infekcie ochorenia covid-19 na tábore, bude tento tábor ukončený. V takom 
prípade som povinný/-á bezodkladne zabezpečiť osobne alebo poverenou osobou odvoz menovanej osoby z tábora 
domov a následne sa riadiť pokynmi príslušného úradu verejného zdravotníctva a ošetrujúceho lekára.

V prípade ukončenia tábora som si vedomý/-á, že nemôžem očakávať vrátenie celého účastníckeho poplatku, ale 
maximálne doposiaľ nevynaloženej čiastky (čo s ohľadom na fixné náklady tábora nemusí zodpovedať čiastke v pomere za
nerealizované dni).

V prihláške uvádzam funkčný kontakt počas doby konania tábora pre prípad nutnosti bezodkladného návratu účastníka
domov.

Som si vedomý/-á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/-á, že by som sa 
dopustil/-a priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení  niektorých zákonov.

V   ______________________________________________                  Meno a podpis zákonného zástupcu resp. podpis dospelého/-ej                                                                                                       
účastníka/-čky:

dňa ____________________________________________                    _________________________________________________________________
(najskôr deň pred nástupom na tábor)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 
účastníka tábora

Ministerstvo zdravotníctva SR stanovilo nasledujúce rizikové faktory:

1. Vek nad 65 rokov s pridruženými chronickými chorobami.
2. Chronické ochorenia pľúc (zahŕňa aj stredne závažnú a závažnú 
astma bronchiale) s dlhodobou systémovou farmakologickou 
liečbou.
3. Ochorenia srdca a/alebo veľkých ciev s dlhodobou systémovou 
farmakologickou liečbou napr. hypertenzia.
4. Porucha imunitného systému, napr.
a) pri imunosupresívnej liečbe (steroidy, HIV apod.)
b) pri protinádorovej liečbe,
c) po transplantácii orgánov a/alebo kostnej drene,

5. Ťažká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky liečený diabetes mellitus.
7. Chronické ochorenie obličiek vyžadujúce dočasnú alebo trvalú 
podporu/náhradu funkcie obličiek (dialýza).
8. Ochorenia pečene (primárne nebo sekundárne)..

Do rizikovej skupiny patrí osoba, ktorá spĺňa aspoň jeden bod 
uvedený vyššie alebo pokiaľ niektorý z bodov spĺňa akákoľvek 
osoba, ktorá s ňou žije v jednej spoločnej domácnosti.



Ezzel az orvosi bizonylattal igazolom, hogy / Týmto lekárskym potvrdením osvedčujem, že: 

Vezetéknév / Meno: __________________________   Keresztnév / Priezvisko _________________________________________

Születési idő / Dátum narodenia:___________________________   Születési szám/ Rodné číslo: ______________________

Lakcím / Bydlisko: _______________________________________________________________________________________________

személy egészségügyileg alkalmas arra, hogy a § 25 paragrafus 2 355/2007 Z.z. számú rendelet értelmében vezetőként, 
kisegítőként vagy egészségügyi felelősként részt vegyen a cserkésztáborban (vagy egyéb, ehhez hasonló több napos 
rendezvényen). A fenti rendelet értelmében ez az igazolás a kiállítástól számított 1 évig érvényes. /

Osoba je zdravotne spôsobilá vykonávať dozor (vedúci kolektívu) alebo zdravotný dohľad na tábore v prírode, na 
zotavovacom podujatí alebo inom podobnom podujatí pre deti a mládež je osobou zdravotne spôsobilou v zmysle § 25 
odst. 2 č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V 
súlade s ustanovením vyššie uvedeného zákona má tento posudok platnosť 1 rok od dátumu vystavenia posudku

Orvos (titulus, vezetéknév és keresztnév) / Lekár (titul, meno a priezvisko):  

_________________________________________________________________________________________________________________

Kelt (helyszín) / V __________________________________     napon / dňa (dátum):  ____________________________________

Aláírás és pecsét / Podpis a pečiatka:    __________________________________________________________________________

Orvosi igazolás felnőtt részére 
egészségügyi alkalmasságról / 

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti účasti 
dospelej osoby na letnom tábore


