
Updated Covid Protocol for Scout Meetings at St. Emeric/Scout
Center - August 2021

Masks
● Masks will be required by all scouts during meetings indoors and strongly recommended

outdoors.

Social Distancing
● Social distancing of 3’-6’ will be implemented as recommended by the CDC for school

activities.

Ventilation & Use of Outdoor/Indoor Areas
● Patrols may use assigned indoor areas during meetings while maintaining strict social

distancing. We are encouraging our patrol leaders to stay outside, weather/light
permitting, using the building primarily for the purposes of warming up and in case of
inclement weather.

● The doors to St. Emeric and the Scout Center will be left wide open for the duration of the
meeting.

● All interior doors will be left wide open.
● Windows in the St. Emeric rooms will be opened
● Loud singing and vigorous physical activity that causes the child to breathe heavily will be

avoided indoors.
● We have five air purifiers available which will be placed in areas where needed. Additionally,

the scout house has a new air purification system in place since the A/C unit was replaced.

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 someone in your household who attends scout meeting 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.

Quarantining persons
If you or anyone in your household is actively quarantining, please do not attend.



A cserkész összejövetelek felújított Covid Protokollja a
Cserkészházban és Szent Imrében - April 2021

Maszk
● Maszk viselése kötelező a benti programokra, és erősen javasolt a kinti programokra.

Távolság tartás
● 3’-6’ (1-2 méter) távolságtartás fogjuk követni, ahogy a CDC irányelvek megszabják más

iskolai programokra.

Szellőztetés és kültér/beltér használat
● Az őrsök a kijelölt benti őrsi helyüket használhatják gyűlések alatt. Őrsvezetőinket a kinti

programra ösztönözzük, amennyiben az időjárás engedi. Az épületeket elsősorban
melegedésre és rossz időjárás esetén használjuk.

● A cserkészház és Szent Imre ajtajai foglalkozás ideje alatt tárva lesznek.
● Minden belső ajtó tárva lesz.
● A Szent Imre tantermek ablakait kinyitjuk.
● Hangos éneklés, sport és egyéb intenzív légzést kívánó tevékenységeket kerüljük beltérben.
● Van 5 db. levegőtisztítónk -- ezeket majd használjuk olyan termekben ahol nincsen ablak,

illetve a cserkészházban új központi légszűrő van ami tisztítja a levegőt.

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

Kontaktus kutatás
● Számon tartjuk a jelenlétet
● Ha valaki a házban aki cserkészgyűlésre járt megkapja a COVID-et, kérjük tudassátok

velünk, hogy a megfelelő kontakt kutatást elvégezzük.

Covid tünetek
Kérjük ne jöjjenek összejövetelre ha a házban COVID tünetek vannak. Ha valaki karanténozik ottan,
akkor is természetesen ne jöjjenek el.


