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A Kőbányai Diákok Sportegyesülete edzések látogatásával és bonyolításával kapcsolatos
ELJÁRÁSRENDJE
BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
Általános tennivalók
Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések betartása szükséges:
•

Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel!
o hazaérkezés után
o ételkészítés előtt és közben
o étkezés előtt
o WC használatot követően
o tüsszentés, köhögés, orrfújás után
o beteggel érintkezés előtt és után
o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után

•
•
•

Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!
Szellőztessen rendszeresen!
Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például: asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók
és mobiltelefonok)!
Kerülje a nagy tömeget, a zárt légterű helyiségeket!
Kerülje az érintkezés betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – legyen bármilyen okból
a betegsége (influenza, bakteriális fertőzés, egyéb)!
Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön illetve tüszszentsen, hanem behajlított kar könyökhajlatába!
Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól!
o tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől
o lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót
o használjon külön étkészletet
o használjon külön törülközőt
Használjon maszkot, különösen, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), ezzel védje a környezetében lévőket!

•
•
•

•

•

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete (a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel
kapcsolatos intézkedésről) alapján 2020. június elsejétől az alábbi eljárásrend betartását
rendelem el a Zsíros Tibor Kosárlabda csarnokban és a Darázsfészek Kosárlabda Csarnokban
edzések megtartása alatt.
1. figyelemmel kell lenni a veszélyhelyzethez kapcsolódó fennálló tilalmakra és korlátozásokra, a vonatkozó kormányrendeletek betartására,
2. a sportági szakszövetségek által hozott döntések és ajánlások betartására,
3. az Országos Sportegészségügyi Intézet, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ
ajánlásaira,
4. a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokra,
5. a sportlétesítmények tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakra.
6. A vírushelyzettel kapcsolatos központi intézkedések betartása kötelező, különös tekintettel a higiéniai intézkedésekre és a távolságtartásra. Szájmaszk, gumikesztyű
ajánlott, de nem kötelező.
7. Az edzés résztvevői bemutatják azon nyilatkozatot, melyeben mindkét szülő hozzájárul az edzéslátogatáshoz, valamint nyilatkozik, hogy nincs tudomása sem a sportoló,
sem a környezetében élők fertőzéséről.
8. Sportoló az edzésekre kizárólag gépjárművel, kerékpárral, vagy gyalogosan (tömegközlekedés kizárva), sportruhába öltözve érkezik a csarnokba.
9. Sportoló vállalja, hogy az otthonán és az edzésen kívül máshova közösségbe nem jár,
a járványügyi intézkedéseket betartja.
10. Szülő sportolót kizárólag a csarnok bejáratáig kísérheti, edzéslátogatás, előtérben várakozás nem lehetséges.
Belépés az edzések helyszíneire (lásd mellékelt rajzok)
1. Belépéskor sportoló testhőmérséklet mérésére kerül sor, majd az automata kézfertőtlenítőt használja. Ezután az előtérben elhelyezett fertőtlenítő szőnyegen halad át,
a kihelyezett padoknál a cipőjét leveszi és a saját maga által hozott szatyorba vagy
táskába teszi és váltja sportcipőre.
2. Sportoló a küzdőtéri részbe kizárólag a váltócipőbe léphet be, viszi magával megfelelő
mennyiségű palackos vizét, legalább 10 darabos papír zsebkendő csomagot és törölközőt. Egyéb felszereléseit a táskájában az előtéri padokra teszi egymástól megfelelő
távolságban.
3. Öltözők, fürdők használata tilos!
Az edzés
4. A terem két részre választott, félpályánként maximum 6-6 sportoló veheti igénybe.
Minden félpályán egy fő edző foglalkozik a sportolókkal 45 perc időtartamban.
5. A kondicionáló teremben az edzésen résztvevők közül kizárólag edző felügyelete mellet maximum két fő tartózkodhat.
6. Az edzés előtt testhőmérséklet mérésre kerül sor, melyet az edzők a jelenlét rögzítésével az erre használatos ívre vezetnek fel.
7. Az edzés előre tervezett terv szerint a távolságtartás és a higiéniai szabályok szigorú
betartásával, folyamatos szellőztetés mellett zajlik.

8. A terem edzés közbeni elhagyása (pl. mosdóba) csak indokolt és az edző által engedélyezett esetben lehetséges.
9. Az edzés végén sportolók egymástól a megfelelő távolságban hagyják el a küzdőtéri
részt (Zsíros Csarnokban a parkoló felöl, Darázsfészek Csarnokban az udvar felöl).
Egyebek
10. Sportoló a csarnok elhagyása után gépjárművel, kerékpárral, vagy gyalogosan (tömegközlekedés kizárva) érkezik otthonába, ahol cipője talpát antibakteriális nedves
törlővel letörli, felszerelését kimossa.
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