
Kedves szülők! 
 
Most pénteken (március 19.) gyűlünk a Cserkészháznál / Szent Imre templomnál, úgy 
mint októberben. Kint lesznek a cserkészek este 7-től 9-ig. (1 óra raji program, 1 óra 
őrsi). COVID biztonsági részletek alul vannak. 
 
Dear Parents 
 
This Friday (March 19) we will be meeting outside at St. Emeric and the Scout Center 
like we did in October. The meeting will be outdoors from 7 to 9 PM (1 hour raj and 1 
hour patrol time). COVID safety details are below. 

 
 

Updated COVID Protocol for Scout Meetings at St. 
Emeric/Scout Center - March 19, 2021 

 
Drop-off/Pick-up 

● Please drop-off and pick-up your child by the West Side Market Lot gate. We will direct 
them from there.  

○ (The small lot and circle lot will be closed to allow more program space.) 
 
Masks 

● Masks will be required during meetings. 
 
Social Distancing 

● Social distancing of 3’-6’ will be implemented as recommended by the CDC. 
● Patrols will be spaced out during patrol time as indicated in the map below. 

 
Hand-Sanitization 

● Hand sanitizing is required at the beginning and end of meetings. We will provide hand 
sanitizer. 

 
Contact Tracing 

● We will be keeping track of attendance for everyone who attends the meetings.  
● If you or someone you had contact with contracts Covid, please let us know so that we 

can conduct proper contact tracing. 
 
Covid Symptoms 

● Do not attend the meeting if you or your family member is experiencing COVID 
symptoms as listed in the attached infographic. 



● If you or anyone in your household is actively quarantining, please do not attend. A 
sample Decision Tree is attached if you do not know what steps to take. 

 
 

Felújított COVID Protokoll cserkész gyűlésekhez a 
Cserkészháznál / Szent Imrénél - 2021 március 19. 

 
Gyerekek érkezése/felvétele 

● Kérjük a gyerekeket adják le és vegyék fel a West Side Market parkoló kapujánál 
○ (A kis templomi parkoló és kör parkolót lezárjuk hogy ott több hely legyen a 

programokra.) 
 
Maszk viselés 

● Maszk viselése kötelező. 
 
Távolság tartás 

● 3’-6’ (1-2 méter) távolság tartás fogjuk követni, ahogy a CDC irányelvek megszabják 
● Az őrsi idő alatt az őrsök el lesznek helyezve ahogyan alul térképben van 

 
Kézfertőtlenítés 

● Minden cserkész fertőtlenítse a kezét a gyűlések előtt és után. Fertőtlenítőt biztosítunk.. 
 
Kontaktus kutatás 

● Számon tartjuk a jelenlétet. 
● Ha valaki kapcsolatba kerül a koronavírus fertőzéssel, kérjük tudassátok velünk, hogy a 

megfelelő kontakt kutatást elvégezzük. 
 
Covid tünetek 

● Kérjük ne jöjjenek összejövetelre ha a házban COVID tünetek vannak, Mellékelve van 
egy CDC lista tünetekről. Ha valaki karanténozik ottan, akkor is természetesen ne 
jöjjenek el. Egy döntéshozó irányitás mellékelve van ami hasznos lehet ha nem biztosak 
jöjjenek-e. 

 
 
 



 


