
Sziasztok Kedves Boskolás és Cserkész családok! 

Ahogy már korábbi leveleinkből olvashattátok: INDULUNK! 
Kicsit másképp, kicsit több szabállyal, kicsit nehézkesebben, de kezdünk!  
A Boskola és a Cserkészet közös célja, hogy a lehető legtöbben tudjatok személyesen is jönni 
Boskolába/Cserkészetre anélkül, hogy akár a fertőzés lehetőségétől, akár a túl szigorú 
szabályozásoktól kellene tartani. 

Ez a levél elsősorban azoknak szól, akiknek lehetőségeik megengedik és úgy döntöttek, hogy 
személyesen is részt vennének a vasárnap induló személyes alkalmainkon. 
De, hogy azok se érezzék magukat elhanyagolva, akik bármilyen megfontolásból úgy 
döntöttek, hogy inkább online kezdenék a Boskolás/Cserkész évüket, azkkal a tanáraik ill. 
cserkészvezetőik hamarosan fel fogják venni a kapcsolatot, hogy egyeztessék az online 
alkalmakra vonatkozó lehetőségeket. 
Regisztrációs, tagdíj befizetési információkat egy későbbi email-ben fogunk küldeni. 

Időpont, helyszín 
Helyszín: Maynard-i Gun Club kültéri pavilonja (az évenkénti szüreti mulatság helyszíne) 
Dátum: 2020. szeptember 20. vasárnap 
Kezdési időpont: 2.00pm 
Érkeztetés: 1.45pm - 2.00pm (meghatározott időbeosztással, lásd lentebb "Érkezés/
Távozás Időzítése") 
Távozás: 5.00pm 

Health Form 
Ahhoz, hogy a leginkább tudjuk szavatolni az alkalmakon résztvevők biztonságát, szükséges 
hogy minden résztvevő (diák, cserkész, vezetők, segítők) egyaránt, a helyszínre érkezés 
előtt, kitöltsön egy egészségügyi form-ot.  
A form lényegében arra keresi a választ, hogy  
 - a résztvevőnek van-e bármilyen egészségügyi panasza ami másoknak aggodalomra adhat 
okot a jelenlegi helyzetben, 
 - a résztvevő az utóbbi időben találkozott-e valakivel akinek bizonyítottan COVID-19 
fertőzöttsége volt, 
 - a résztvevő járt-e az utóbbi időben Massachusetts-en kívül olyan államban ami nincs rajta 
a Mass. által meghatározott alacsony veszélyességű listán. 

A formot a levélhez csatolva találjátok. Kérjük minden személyes alkalom előtt 
nyomtassátok ki és töltsetek ki résztvevőnkként egyet-egyet. 

Liability Form 
Ugyan igyekszünk mindent megtenni, hogy minimalizáljuk a COVID-19 betegség 
terjedésének valószínűségét, azt teljesen megszüntetni mi sem tudjuk. Szükséges lesz, hogy 
a résztvevőkhöz kitöltsetek és aláírjatok egy liability form-ot. Ezt egy későbbi emailben 
fogjuk küldeni. 
 



Óvintézkedések, Szabályok 
Ahhoz, hogy a leginkább tudjuk szavatolni az alkalmakon résztvevők biztonságát, szükséges 
hogy minden résztvevő (diák, cserkész, vezetők, segítők) egyaránt, betartson bizonyos 
óvintézkedéseket a helyszínen tartózkodás teljes ideje alatt. Biztos vagyok benne, hogy ezek 
nagy része, a jelen körülmények között már senkinek nem új, de azért alább részletezem a 
legfontosabbakat. 

 - Maszk viselése: Akárcsak a Massachusettsi-i iskolákban, táborokban, úgy a Boskola és a 
Cserkészet személyes alkalmain is kötelező a maszk viselése minden résztvevőnek, 
mindaddig, amíg azt az állami szabályozások és ajánlások megkövetelik. 
 - Maszk típusa: Akárcsak a Massachusettsi-i iskolákban, mi is kérjük, hogy a résztvevők 
által viselt maszk az egészségügyi ajánlásoknak megfelelően legalább két rétegű és kellően 
zárt legyen, fedje mind az orrot, mind a szájat. Kérjük, ahhoz, hogy minden résztvevő a 
legnagyobb biztonságban érezze magát, senki ne használjon sálat, bandanat és egyéb nem 
maszknak minősülő megoldásokat az ajánlásoknak megfelelő maszk helyett. 

 - Étel: Ebben a tanévben ételt, snacket sem a Boskola sem a Cserkészet nem biztosít, kérjük 
a gyerekek se hozzanak magukkal! 
 - Ital: Ebben a tanévben italt, vizet nem tudunk biztosítani, kérjük a gyerekek ezt saját 
kulacsban hozzák magukkal, megosztani másokkal nem lehet! 

 - Social distancing: Ahhoz, hogy a leginkább tudjuk szavatolni az alkalmakon résztvevők 
biztonságát, szükséges hogy a "social distancing" ajánlásokat a lehető leginkább be tudjuk 
tartani. A szervezőkkel mindent megpróbálunk megtenni, hogy a lehető legjobban 
megkönnyítsük ezeknek az ajánlásoknak a betartását. A helyszínen lévő asztalokat, székeket 
megfelelő távolságra tettük egymástól, figyelembe véve a kialakított buborékokat és 
buborékokba tartozó osztályokat. A helyszín buborékonkénti kialakítását az alábbi és a 
csatolt alaprajzi terveken láthatjátok.  
"Ok, ok, de mi az a 'buborék'?" Jogos kérdés! Mint a korábbi levelkben már említettük, ha 
minden óvintézkedésünk ellenére mégis megbetegedések történnének a 
foglalkozásokon résztvevők között, a lehetőségekhez képest szeretnénk minimalizálni az 
esetleges fertőzések valószínűségét. Emiatt limitáljuk az egy csoportba ("buborékba") 
tartozó diákok, cserkészek számát (max. 15 fő). Ez praktikusan azt jelenti, hogy létszámtól 
függően 1-2 Boskolás osztály / cserkész őrs tartozik egy buborékba. Az alaprajzi terveken az 
azonos színárnyalatokkal jelzett szeparált csoportok tartoznak egy buborékba. 
Bár biztos vagyok benne, hogy mára már mindenki kívülről-belülről ismeri és alkalmazza az 
összes social distancing ajánlást, kérjük ti is készítsétek fel gyermekeiteket a távolságtartás 
és a maszk viselés fontosságára, hogy a lehető legjobban tudjuk szavatolni az összes 
résztvevő biztonságát. 
Egy lényeges dologra hívnám még fel a figyelmeteket. A tanárokkal tartott foglalkozások 
után a cserkészvezetők veszik át a gyerekek szórakoztatását. Ők többségükben gimnazisták. 
Ahhoz, hogy a gimiseink is részt vehessenek a saját személyes oktatásukon, de ne is hágjuk 
át a kialakított buborék rendszert náluk különös figyelmet fordítunk a maszk viselése mellett 
a teljes social distancing-re, így szavatolva a többiek biztonságát. 



 - Szülők a foglalkozások ideje alatt: Ahhoz, hogy a jelenlegi szabályozásoknak 
megfelelő gyülekezési szabályoknak maradéktalanul meg tudjunk felelni szükséges, hogy 
limitáljuk a helyszínen résztvevők számát. A létszám limitbe beletartoznak a diákok, 
cserkészek ugyanúgy mint a tanárok, cserkészvezetők, segítők. Ahhoz, hogy minden 
jelentkezőt be tudjunk engedni, szükséges hogy a szülők a rendezvény területén kívül 
várakozzanak. Az érkezési/távozási térképen látható piros szaggatott vonalon belülre 
szülőket csak az érkezés és a távozás idejére és csak gépjárművükben ülve tudunk 
beengedni. A kocsiból kiszállni csak az érkezés és távozás rövid idejére lehetséges. Ez alól a 
szabály alól kivétel a bölcsődei csoportban gyermekükkel együtt résztvevő szülők. A szülők a 
foglalkozások ideje alatt a parkolóban tudnak várakozni vagy a foglalkozás végére 
visszajöhetnek a helyszínre. Kérjük amennyiben a parkolóban várakozást választjátok ne 
gyülekezzetek nagyobb csoportokban mint amit a Mass.-i szabályozások jelenleg 
megengednek. 

 - Megbetegedés: Ugyan igyekszünk mindent megtenni, hogy minimalizáljuk a COVID-19 
betegség terjedésének valószínűségét, azt teljesen megszüntetni mi sem tudjuk. A résztvevők 
hozhatják magukkal a lappangó vírust, vagy legrosszabb esetben (és remélhetőleg a 
legkisebb valószínűséggel) megfertőződhetnek a helyszínen is. Ha az 
óvintézkedéseink ellenére, mégis megbetegedésre derülne fény (a helyszínen vagy később) 
valamely buborékunk résztvevőjénél, mindent meg fogunk tenni, hogy az adott buborékba 
tartozó összes résztvevőt a lehető legrövidebb időn belül értesítsük az esetleges fertőzés 
kockázatáról.  
FONTOS: Kérjük, hogy amennyiben bárkinél, aki a személyes alkalmainkat látogatta, 
megbetegedésre derül fény a lehető legrövidebb időn belül értesítse a szervezőket! 

 - Szúnyogriasztó ajánlott: A környéken soka a fa és van egy kis tó is. Ez mind remek 
élőhely a szúnyogoknak. Ugyan idén lényegesen kisebb a szúnyogok által terjesztett EEE 
megbetegedések veszélye a környéken mint tavaly (lásd itt és itt), nem árt az 
elővigyázatosság! Kérjük mindenki alkalmazzon megfelelő védekezést érkezés előtt! 

Érkezés /  Távozás 

Érkezés/Távozás Időzítése 
Ahhoz, hogy a leginkább tudjuk szavatolni az alkalmakon résztvevők biztonságát, szükséges, 
hogy a résztvevő diákok, cserkészek érkeztetését és távozását megfelelően meg tudjuk 
oldani. 

Az érkeztetés és a távozás is a következőknek megfelelően lesz megvalósítva: 
 - Érkezés: 1:45pm - 2:00pm 
 - Távozás: 5:00pm-től 
 - Az érkezési és a távozási útvonalat az alábbi térképek szemléltetik. 
 - Kérjük, hogy az érkezők (távozók) kocsijukban ülve kövessék a sárga majd narancssárga 
nyilakat, egészen az "érkezési/távozási zónákhoz" érkezésig. 
 - Kérjük, hogy az "érkezési/távozási zónákban" az érkezők (távozók) csak a szervezők 
jelzéseit követve szálljanak ki gépjárműveikből. Egyszerre csak maximum két autóból tudjuk 
az érkezéseket bonyolítani, kérjük a sorban állók addig a kocsikban ülve várakozzanak. 

https://www.mass.gov/guides/eee-in-massachusetts
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-arbovirus-update#eee-risk-map-


Érkezés/Távozás Térképen 

 



 
  

További információk és Kapcsolat 

A korábbi email-ek (pl. "Indul a Boskola és a Cserkészet!" és "INDULUNK !!! - 
Boskola-Cserkészet 2020/21") tartalmazhatnak még hasznos információkat. Ha időtök 
engedi olvassátok azokat is!  

Bármi kérdésetek merülne fel írjatok, hívjatok minket bátran! 

Boskola 
 - szakmai, oktatási kérdésekkel Emesét (emese@badics.net), 
 - pénzügyi kérdésekkel Lillát (lillazollei@yahoo.com), 
 - minden egyéb szervezeti, működési jellegű kérdéssel Viktort (viktor.huszar@gmail.com, 
978-635-6346) 
keressétek. 

Cserkészet 
 - Halácsy Béla (bela2479@gmail.com, 440-463-1951) 
 - Fogarasi Kristóf (fogarasi@bu.edu, 860-707-9595) 

Találkozzunk minél többen a következő tanévben is személyesen! 
Üdvözlettel! 
A Boskola és a Cserkészet Vezetősége 
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__,_._,___ 

 

 



 


