
Jó munkát,  

Meg lettünk koronázva ezen a tavaszon. Csak sajnos ez nem egy királyságot jelent, hanem egy virust.      

Jól tesszük, ha mi is odafigyelünk, hogy csökkentsük a fertőzés terjedésének lehetőségét: 

 

1. Mint cserkészek, a minket körülvevő város/állam életéhez tartozunk, azoknak a közegészségügyi 

szabályai /Public Health/ ránk is vonatkoznak. Figyeljük mit kérnek: ha nagyobb gyülekezéseket, 

csoportos programokat átmenetileg nem engedélyeznek, akkor azt nekünk is el kell fogadnunk. 
 

2. Ezen túl, ha a helyi közösségetek (körzet vagy csapat) úgy gondolja, hogy a ti helyi viszonyaitok között 

biztonságosabb nem megtartani egy eseményt, akkor az is rendben van. Szigorúbbak lehetünk, mint a 

városi szabályok, de elnézőbbek nem. 
 

3. A járványok néhány hét vagy pár hónap alatt tetőznek és utána elnyugszanak. Ha mód van rá, ezt is 

vegyétek figyelembe: egy helyi vagy körzeti eseményt nem kell talán véglegesen törölni hanem csak 

későbbre áttenni, ha ez megoldható. Ezt a tagok és a szülők is jobban megértik. 
 

4. Rendszeresen figyelmeztessük a szülőket, hogy ha a családban beteg van, ne küldjék el a gyereket 

foglalkozásra. Még ha a beteg nem maga a cserkész is, de van otthon lázas, köhögős, influenzas, 

inkább ne jöjjön a tag sem. Amig a járvány tart, minden foglalkozás előtt küldjetek ki emlékeztetőt. 
 

GYAKORLATI TANÁCSOK: 

• Zászlófelvonásnál menjünk körbe, de később is figyeljünk oda: ha beteg (főleg, ha lázasnak tűnő, 

orrfolyásos, köhögő) gyerek érkezett közénk, udvariasan beszéljünk a szülővel és küldjük haza.  

• Fokozottan figyeljünk a csapat egészségének a védelmére. Mindig legyen kitéve egy nagy doboz 

papirzsebkendő és kézfertőtlenitő (pl. Purell vagy hasonló). Minden teremben legyen egy ilyen kis 

szanitáló állomás, ezt senki ne vigye haza, hanem maradjon a cserkészfoglakozás helyén. 

• Étkezés előtt mindenki mosson kezet. Biztassunk mindenkit (szülőket is) a gyakori kézmosásra és 

magunk járjunk elől a jó példával – ezt mondjuk is ki hangosan a kiscserkészeknek!  

• Tervezzünk inkább szabadtéri programokat, ahol jobban szétoszlunk, mintha egy terembe 

zsúfolódnánk (úgysem jó a szobacserkészet és már jön a tavasz!).  

• Találjunk ki új próbapontokat, játékokat amiben az egészségről tanulunk – most mindenki figyelni fog. 

• Kerüljük a közvetlen érintéses játékokat amig a járvány tart (kézfogós körjáték helyett most jobb egy 

labdajáték pl). 

• A cserkészfoglalkozás után (és előtte is) töröljétek végig a gyakran használt felületeket fertőtlenitő 

kendővel (disinfectant wipe).   

A Johns Hopkins egyetem világot bemutató térképét folyamatosan frissitik, ezen figyelni tudjátok akár a saját környéketeket is: 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  

Ez pedig egy könnyen érthető rajzos plakát, ami mutatja, hogy hogyan vigyázhatunk egymásra jobban, a 2. lapon odatettem az egész rajzot is… 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf 

 

 

Végül, ez igazából egy olyan esemény, ami segit, hogy jobb cserkészek legyünk: mindenkinek segitünk, 

magunkkal szemben szigorúak leszünk, a feljebbvalóinknak engedelmeskedünk, vidámak maradunk de 

meggondoltak is és  testben még sokkal tisztábbak, mint eddig! 
 

Jó munkát,  

 

Fogarasi Miki cscst, 

KMCSSZ, New York körzet 
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