Vírushelyzet miatti egészségügyi óvintézkedések
Logikatábor
Kedves Szülő!
A 2021-es logikatáborban továbbra is érvényben hagyjuk a tavaly
meghozott
vírussal
kapcsolatos
óvintézkedéseket.
Kérjük
mindenképpen figyelmesen olvassa el a következő sorokat. A
gyerekek és Önök érdekében szigorúak leszünk, kérjük, tartsák be a
kéréseinket. Egyúttal mindenkit emlékeztetünk: az előleget idén
minden külön igazolás nélkül is visszatérítjük.
Változatlan kérés, ám az eddigieknél még hangsúlyosabb: csak egészségesen
jöhetnek táborba a gyerekek. Kérem, hogy ha a gyermeknek a tábor előtti
napokon láza, hőemelkedése, hasmenése van, esetleg hányt, gyengének érzi
magát, rossz a közérzete, ne jöjjön táborba. Ha már tényleg tünetmentes, jól
van, akkor később csatlakozhat. Tudjuk, hogy nagyon várják már a
logikatábort, sokunknak ez az egyik legfontosabb hét az évben, de – ahogy 22
éve mindig – jövőre is lesz tábor, ne kockáztassunk.
Ugyanez érvényes természetesen ránk, a felügyelő tanárokra is, mi is csak
egészségesen megyünk. Mindig úgy tervezünk, hogy legyen annyi tartalékunk,
hogy ha valaki kiesik, tudjuk pótolni.
A táborhely ideális olyan szempontból, hogy az erdőben el van zárva a
külvilágtól, nem találkozunk idegenekkel, nincs kapcsolatunk másokkal. Az órák
szabadtériek, augusztus lévén ennek jellemzően nincs akadálya. Zárttéri
programunk egy lesz, ott is biztosítjuk az állandó légáramlást és a 1,5 méteres
távolságot. Egyetlen délelőtti szabadtéri programunk van a táborhelyen kívül,
a bobozás, amelyet szokás szerint idén is hétköznap délelőtt, nyitás után
tervezünk, amikor a legkevesebben vannak rajtunk kívül. A program után
kézfertőtlenítéssel térünk vissza a táborba.
Változás, hogy idén a táborban nem vállalunk orvosi ellátást. Természetesen a
szokásos gyógyszerekkel, eszközökkel fel leszünk szerelkezve, de ha egy
gyermek panaszokat mutat (hőemelkedés, hányás, hasmenés, visszatérő
fejfájás stb.), értesíteni fogjuk a szülőt, és kérjük, hogy haladéktalanul vigye
haza (a szülő érkezéséig természetesen ellátjuk, pl. fejfájáscsillapítóval).
(a következő oldalon folytatódik!)

Szigorúak leszünk abban a tekintetben, hogy induláskor csak azt a gyermeket
visszük el, aki hiánytalanul kitöltve elhozza a szükséges papírokat:
-

szülői nyilatkozat
TAJ-kártya másolat a szülő elérhetőségeivel
szülői nyilatkozat a táborhely részére (ilyen korábban nem volt)

Indulásnál minden gyermeknek megmérjük érintésmentes lázmérővel a
testhőmérsékletét. Hőemelkedés, láz esetén közös érdekből nem tudjuk elvinni
a gyermeket.
Indulásnál legyen kéznél maszk, mivel a buszra csak maszkban lehet felszállni.
A házak fel lesznek szerelve kézfertőtlenítőkkel, de mi is készülünk ilyenekkel.
Biztos, ami biztos, jó, ha a gyermekeknél is van. Kiemelt hangsúlyt fektetünk
majd az ebédelés előtti kézmosásra.
A fentiek tükrében – elzárt táborhely, szabadtéri programok – a maszk tábori
használata – a buszos utazástól eltekintve – nem kötelező. Tehát egy, akár
egyszer használatos maszk mindenképp legyen a gyermekénél az odaútra. Ha
biztonságosabbnak érzi szülőként azt, ha táborban is viseli, csomagoljon
gyermekének legalább kettő moshatót – ha az egyik mosásban van, lehessen
használni a másikat.
Zárásként engedje meg, hogy még egyszer
egészségesen engedje gyermekét a táborba.
Köszönjük együttműködését.
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