
Tisztelt Szülők! Kedves Cserkésztestvérek!   

A tegnapi nap folyamán a kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, ennek értelmében 
Magyarországon mától fogva különleges jogrend lép hatályba határozatlan időre. A 100 főnél 
nagyobb létszámú zárttéri és 500 főnél nagyobb létszámú kültéri rendezvényeket a kormány 
betiltja. A korlátozás nem vonatkozik az iskolákra, éttermekre és bevasárlóközpontokra, de 
szórakoztató célú és civil megmozdulásokra (így a cserkészetre is) igen.   

Kérünk mindenkit, legyen naprakész, az alábbi oldalon elérhetőek a legfrissebb 
fejlemények!   

https://koronavirus.gov.hu 

Mindaddig, amíg Magyarország kormánya nem hoz szigorító döntéseket, addig az MCSSZ 
sem szorgalmazza a közösségi események elmaradását, ugyanakkor az alábbi 
ajánlásokat, elvárásokat támasztja minden cserkész programot illetően.   

● nagyobb események (portyák, csapatnapok) elhalasztásáról, eltolásáról vezetői 
felelősségünk tudatában döntsünk, mérlegelve az aktuális helyzetet;   

● őrsgyűléseket, cserkészprogramokat lehetőleg beltér helyett szabad téren tartsunk;   

● fokozottan figyeljünk a személyes higiéniára: kézfertőtlenítés, gyakori kézmosás javasolt 
(a  helyes kézmosásról videó ITT ) különösen étkezések előtt;   

● cserkészfoglalkozás után töröljük át az asztalokat, gyakran használt eszközöket;   

● ne egyetek/igyatok egymás edényeiből;   

● kerüljétek a testi kontaktust (kézfogás, puszi, ölelés), különös tekintettel az érintéses 
játékokra;   

● javasolt idősebb szeretteink látogatását későbbre halasztani.   

A megelőzés érdekében inkább maradjanak otthon azok, akik:   

● betegek, felső-alsó légúti, egyéb ismert autoimmun betegséggel élők;   



● bármilyen tünetet észlelnek magukon (a köhögés gyakran jellemzőbb tünet lehet, mint a 
láz!),   

● az elmúlt két hétben külföldön (különösen az érintett területeken) jártak.   

A másik csatolmányban megtaláljátok a Magyar Cserkésszövetség teljes közleményét   

A Magyar Cserkésszövetség IX. Észak-Alföldi Cserkészkerülete által szervezett 
programokon a fenti pontok betartásán túlmenően az alábbi intézkedéseket vezetjük be:   

● Kézfertőtlenítőszer és virucid szappan használata a programokon (nem csak a konyhai 
személyzet GH számára, hanem minden résztvevő számára).   

● A közös mosogatás helyett biztosítjuk eldobható tányérok és evőeszközök használatát   

● Amennyiben a programon étel készítésére kerül sor, az ételt készítő, és kiszolgáló 
személyzet minden esetben gumikesztyűt és szájmaszkot visel ezen tevékenység végzése 
során   

● A cserkészkézfogás helyett kérjük szóbeli köszöntéssel, vagy tisztelgéssel üdvözöljétek 
egymást   

● Minden megrendezésre kerülő programunk megnyitóján külön hangsúly fektetünk a 
résztvevők tájékoztatására, a rendezvényben érvénybe léptetett speciális intzkedésekről   

A jelenlegi átlagos résztvevői létszámot, és a fenti irányelveket figyelembe véve a 
közeljövőben tartandó rendezvényeket nem tervezzük lemondani, azonban nem 
ragaszkodunk a rendezvények minden áron történő megszervezéséhez sem. A kormány 
rendelkezéseit folyamatosan nyomon követjük, és az esetleges szigorításoknak 
megfelelően szükség esetén a jövőbeli programjainkat lemondjuk, vagy elhalasztjuk.   

A március 15-ére szervezett Kerületi Számháborút  az alacsony részvételi szándékra való
  tekintettel lemondjuk.    

A március 28- ára tervezett Méta Bajnokság továbbra is megszervezésre kerül, amennyiben 
legalább 3 csapat nem lép vissza a részvételi szándékától a jelenlegi 5 érdeklődőből, illetve az a 
továbbiakban sem megy szemben a hatályos rendeletekkel. Szakképesített Eü-s is segédkezni 
fog a program higiéniai szabályok betartásában és a balesetek  ellátásában.   



A április 24-26- ra tervezett Grund 2. Hivatástisztázó hétvégét  a tervek szerint megtartjuk, 

amennyiben az a továbbiakban sem megy szemben a hatályos rendeletekkel.  

Szeretném kérni az illetékes csapatvezetőket, hogy továbbítsák ezt a levelet a csapataik belső 
listájára, és a szülői levelező listájára, amennyiben van ilyen! Kérem minden 
cserkésztestvéremet, hogy mutassa meg jelen levelemet a szüleinek!   

Hagyományos cserkész köszönéssel kívánok:   

Jó Munkát!   

Turányi Szilárd Kerületi elnök  
Magyar Cserkészszövetség IX.  
Észak-Alföldi Cserkészkerület   

Hajdúszoboszló, 2020. március12.   


