A táborozás közegészségügyi feltételei
Az üdülőkben és a táborokban biztosítani kell a táborozók szabadtéri mozgásának
(sportolásának) lehetőségét.
A kereskedelmi és magánszálláshelyeken, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése,
táboroztatása történik, fentieken túl az egy vagy két személyes sátrakból álló tábor
kivételével, a hálóhelyiségeket úgy kell kialakítani, hogy egy főre 3 m2, sátortábor esetén
legalább 2 m2 - alapterület jusson. A matracokat nem szabad közvetlenül a földre helyezni. A
matracot, paplant, plédet és a párnát a szolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, de legalább
évente köteles tisztíttatni.
Az egész évben működő, továbbá a nagy létszámú (300 férőhely feletti) időszakosan működő
üdülőket és táborokat teljes közművesítéssel kell ellátni. A kisebb létszámú táborozás során
gondoskodni kell az ivóvíz minőségű víz biztosításáról, valamint a csapadék és a keletkező
szennyvíz elhelyezéséről. Az ivóvíz minőségű vizet a vándortábor jellegű táboroztatás során
is biztosítani kell.
A táborban a táborozók számára legalább egy illemhelyet és kézmosási lehetőséget kell
kialakítani. Ezek számát minden 20 férőhely után egy illemhellyel és kézmosási lehetőséggel
kell bővíteni. A táborban a mosakodási lehetőséget is biztosítani kell.
Kereskedelmi és magánszálláshelyeken a fentieken túl 5 férőhelyre egy mosdó (kifolyó) vagy
mosdótál, közművesített területen 10 férőhelyre egy zuhanyozó szükséges. A táborozás során
hetenként legalább három alkalommal kell meleg vizes mosakodási és zuhanyozási
lehetőséget biztosítani.
Konyhát az üdülő vagy tábor területén a vonatkozó előírások szerint lehet csak létesíteni.
Kialakításához javasoljuk az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság véleményét kikérni.
Kisebb létszámú táborozás (pl. sátortábor, vándortábor) esetén a konyha ponyvatetős is lehet,
de az alapvető higiénés előírásokat ilyen esetben is be kell tartani. Biztosítani kell az
élelmiszerek hűtött tárolását, ennek hiányában csak tartósított élelmiszert vagy az elkészítést
közvetlenül megelőzően vásárolt nyersanyagot szabad felhasználni. Ételmaradékot tárolni
tilos.
A táborozás során gondoskodni kell a helyiségek rendszeres és hatékony takarításáról,
továbbá a hulladék megfelelő tárolásáról és rendszeres elszállításáról. Biztosítani kell továbbá
az egészségre káros rovarok és rágcsálók irtását, ezt azonban úgy kell megszervezni, hogy a
táborozók egészségét, valamint a környező élő világot az irtás ne veszélyeztethesse.
A gyermek törvényes képviselőjének a táborozást megelőző 4 napon belül kitöltött
nyilatkozattal kell igazolnia, hogy a táborozásban részt vevő gyermek egészségi állapota
megfelelő.
A nyilatkozat adattartalmának a következőknek kell lennie:
1. A gyermek neve
2. A gyermek születési dátuma

3. A gyermek lakcíme
4. A gyermek anyjának neve
5. Nyilatkozat arról, hogy
5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:
5.1.1. Láz
5.1.2. Torokfájás
5.1.3. Hányás
5.1.4. Hasmenés
5.1.5. Bőrkiütés
5.1.6. Sárgaság
5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
5.2. a gyermek tetű- és rühmentes
6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége
7. A nyilatkozat kiállításának dátuma
A 300 főnél nagyobb létszámú kereskedelmi és magánszálláshelyek egészségügyi ellátását a
tábor területén lakó orvossal kell biztosítani.
Amennyiben a tábor nem rendelkezik saját orvossal, vagy oxyológiai tanfolyamot végzett
orvostanhallgatóval, a tábor egészségügyi ellátását a lakosság alapellátását végző orvossal kell
biztosítani.
A szervezőknek a táborvezetőket írásban kell arról tájékoztatni, hogy - szükség esetén a nap
bármely szakában - hol biztosítható a táborozók orvosi ellátása.
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