
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Maradj otthon!!! 

 
A járványveszélyben 
minimum 3 embernek 
segítettél azzal, hogy 
ma is otthon maradtál.  

 

Lépj előre 5 
mezőt! 

 Miután bejöttél az 
udvarról, egyből 
alaposan kezet 

mostál. 
Lépj előre 3 

mezőt! 

 

Kicsit náthás vagy és 
tüsszögsz. Nem 

figyeltél arra, hogy 
betartsd a szabályt, 

hogy 
papírzsebkendőbe 

tüsszents. 

Lépj vissza a 
START mezőre! 

 

Tudod, hogy most mennyire fontos a 
rendszeres szellőztetés. Minden nap 
többször is kinyitod szobád ablakát.  

Jutalmul lépj előre 2 mezőt! 

 

Ahogy telnek a hetek, egyre inkább 
megszokod az új szabályokat. Néha 
nagyon nehéz otthon maradni, de 

tudod, hogy csak így érhet véget ez a 
járvány úgy, hogy minél többen 

egészségesek maradunk. 
Együtt, egymásért tesszük! 

Ma megszegted a szabályt és 
elmentél otthonról. 

Ezért lépj vissza a 15-ös 
mezőre! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉVEDÉS, hogy 
nincs iskola. DE!! 
Van, csak most 

otthon, a felnőttek 
segítségével kell 

tanulnod. Ma nagyon 
szépen dolgoztál, 

minden leckét 
megírtál, ezért lépj 

előre a 9-es mezőre. 

 

Nagyon figyeltek a 
tisztaságra, így az 
otthonotokban még 

senki sem betegedett 
meg!  

Dobj még egyet! 
 

 

A jól elvégzett munka jutalma 
egy finom vacsora, amit együtt 
készítettetek el a felnőttekkel. 

Most különösen figyelj arra, hogy 
sok gyümölcsöt, zöldséget egyél! 

 

Sajnos most 
látogatási tilalom van 

az otthonodban. 
Hozzátartozóiddal 
telefonon és egyéb 
elektronikus eszköz 

segítségével 
tarthatod a 

kapcsolatot. 
Lépj tovább a 10-es 

mezőre!  

 

Most különösen 
fontos, hogy rend és 
tisztaság legyen az 

otthonotokban! Mivel 
segítettél a 

takarításban, lépj 
előre 3 mezőt! 

 

 
  

 

Sajnos 
megbetegedtél. Most 
át kell költöznöd egy 

külön helyiségbe 
azért, hogy ne fertőzz 

meg másokat és 
minél előbb 

meggyógyulj. 
Lépj tovább a 13-as 

mezőre! 

 

Ma a házirend és a felnőttekkel 
való megbeszélés alapján 
telefonon beszélgettetek 

hozzátartozóiddal, barátaiddal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Két nap múlva 
betöltöd a 18. 

életévedet. 
Utógondozói ellátást 
kértél, de még nincs 

határozat róla. Lépj 
előre a 20-as 

mezőre! 

  

Ma nagyon rossz 
hangulatban vagy, 
tanulni sem akarsz. 
Egy kis mozgás 
segít! Tornáztál 

egyet a 
szobatársaddal, ezért 
lépj előre 3 mezőt! 

 

Most a járvány idején  
maradhatsz a 

jelenlegi gondozási 
helyeden addig, amíg 

elkészül a 
gyámhatósági 
határozat az 
utógondozói 

ellátásod 
elrendeléséről. 

 

Utógondozói ellátott 
vagy és dolgozol, 

ezért munkába 
továbbra is eljárhatsz, 
de az egészségügyi 
óvintézkedéseket 
neked is be kell 

tartanod! 

 

Ma is otthon maradtál, 
ezzel hozzájárultál 
ahhoz, hogy minél 

kevesebben 
betegedjenek meg egy 

időben. 
Jutalmul dobhatsz 

még egyet! 

 

Megértetted, hogy a járvány idején 
különös szabályok vannak érvényben 
és ezek betartásával nemcsak saját, 

hanem elsősorban mások 
egészségéért teszel. #Maradj 

otthon!!- erre bíztatsz másokat is.  
Még egyet dobhatsz! 

Zsebpénzedből vásárolni 
szeretnél. Lépj a következő 

mezőre! 

Ma rendszeresen az arcodhoz 
nyúlkáltál, dörzsölted a szemed  
és nem mostál alaposan kezet.    

Lépj vissza a 14-es mezőre! 

 

Most a felnőttek segítsége kell 
ahhoz, hogy zsebpénzedből 

vásárolj. Ők megveszik neked, 
amit szeretnél. 

 



 
 
   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallgatsz a 
felnőttekre és 

betartod a 
szabályt,  

így ma is otthon 
maradsz. 

 

 

Beteg vagy. Most a 
ház, ahol ápolnak 

karanténként 
működik. Ez azt 

jelenti, hogy ha nem 
súlyosak a tüneteid, 

itt kell maradnod, 
amíg meggyógyulsz. 

Addig kimaradsz 
egy dobásból! 

 

Minden nap 
legalább 1 órát 
kinn tölthettek a 

szabad levegőn. A 
mozgás most 

nagyon jól esik. 
Mozogj 

rendszeresen! 
Lépj előre egyet! 

 

Az udvaron a 
kerítésnél ismeretlenek 

álldogáltak és 
beszéltek hozzátok. 

Figyelmeztetted 
társaidat, hogy tartsák 

meg a 2 méter 
távolságot a fertőzés 

veszélye miatt.  

Lépj előre a 24-es 
mezőre! 

 

Megbetegedtél. 
A felnőttek azonnal 

értesítették a háziorvost 
és ápolnak, gondoznak 

téged.  
Lépj tovább a 

következő mezőre! 
 

 

Kimentél cigarettázni az utcára, 
ezzel megszegted az intézmény 
elhagyási  tilalmat és  
ráadásul még a saját  
egészségedet is  
veszélyeztetted.  
Lépj vissza a START mezőre!  

Úgy döntöttél, mától a 
járványhelyzet végéig a  

zsebpénzedet félrerakod és a 
nyaralásra gyűjtesz.  
Lépj előre 3 mezőt! 

 


