EGÉSZSGÜGYI PROTOKOLL COVID- 19
Csermák József Rendezvénycsarnok
2021.05.10.
A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról a vezető rendezvényszervező köteles gondoskodni,
az ügyvezető feladata a megvalósítást ellenőrizni.
1. A CSARNOK LÁTOGATÁSA
1.1 A Csarnok működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A
védettséget nem szerzett dolgozók továbbra is maszkot viselnek. A dolgozó köteles a
vezető rendezvényszervezőt értesíteni, ha koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
1.2 A Tapolca Kft ügyvezetője, mint a Rendezvénycsarnok üzemeltetésével megbízott
szervezet vezetője, jelen Intézkedési terv aláírásával egyben nyilatkozott, hogy
alkalmazottjaik a 194/2021. Korm. rend. 2. par. (2d) a) pontja szerint, az abban
foglaltaknak megfelelve tartózkodnak munkavégzésük során munkahelyükön.
1.3 A sportlétesítmények – a sportrendezvényen való részvétel céljából vagy a
sportrendezvényre való felkészülés céljából – a sportról szóló törvény szerint
versenyszerűen sportoló és a koronavírus elleni védett személy számára, valamint az őt
felkészítő sportszakember számára látogatható.
1.4 A Csarnokot mindenki saját felelősségre használja. Belépéskor felelősséget vállal a
központi, illetve üzemeltető (Rendezvénycsarnok) által meghatározott járványügyi
előírások, határozatok betartására, betartatására vonatkozóan.
1.5 Csarnokba lépéskor kötelező az azonnali kézfertőtlenítés a kihelyezett szenzoros, érintés
nélküli kézfertőtlenítővel.
1.6 A sportlétesítményben a koronavírus ellen védett személy, valamint a sportról szóló
törvény szerint versenyszerűen sportoló, valamint őt felkészítő sportszakember nem
köteles maszkot viselni.
1.7 Edzések alkalmával mindenki a számára kijelölt öltözőt vagy lelátó részt köteles használni.
1.8 Az edzésekre, foglalkozásokra gyermekeket kísérő szülők, hozzátartozók a csarnok előtt
várakozhatnak.
1.9 A hétközi bajnoki meccsek zárt kapuk mögött zajlanak, a nézők kizárásával. A
rendezvénycsarnokban, a versenyhelyen csak az erre rendszeresített “Zártkapus mérkőzés
résztvevői” személyek lehetnek jelen. A szervező egyesület erről köteles időben
tájékoztatni az ellenfél csapatát is. Az értesítés elmaradásából fakadó mindennemű
jogkövetkezmény a mindenkori szervező egyesületet terheli.
1.10A hétvégi bajnoki meccsek alkalmával és sportrendezvényeken részt vehetnek a

koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorú nézők.
1.11 A védettség tényének ellenőrzése a helyiség üzemeltetőjének, szervezőjének, mint a
szolgáltatás nyújtójának a feladat.
1.12 A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv, vagy személy jogosult
az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok
megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.
1.13 A sportrendezvény szervezője, valamint a sportrendezvény helyszínének
üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető
alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a
belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e
rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
1.14 A sportrendezvényen nézőként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a
felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot
viselni
1.15 A járványhelyzet fokozódása esetén, az egyes programon való részvétel (pl.: Magyar
Kézilabda Szövetség) által szervezett, a csarnokban való tartózkodás az alapvető higiénés
szabályok betartatása mellett további intézkedések bevezetésével (hőmérséklet mérés,
maszk használat) egészülhet ki, melyről a Csarnok látogatója a honlapról, a Csarnok
bejáratánál kifüggesztve értesülhet. Az érintettek a módosult szabályokat kötelesek
betartani.
2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA
2.1 A Csarnok bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára
fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, az erre kijelölt helyiségben, öltözőben
(12.sz.) minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében
inkább javasolt a szappanos kézmosás).
2.2 A 194/2021 (IV.26.) 5.§ Kormányrendelet alapján a védettséget nem szerzett dolgozók
továbbra is maszkot viselnek.
2.3 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők
biztosítása szükséges.
2.4 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Fokozottan
ügyelni kell a Csarnok tisztaságára, a napi programokhoz igazítva a többszöri fertőtlenítő
takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.
2.5 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és
egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csap telepei stb.) valamint a padló és a
mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
2.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a Csarnok látogatóinak, dolgozóinak

egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek
megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
2.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A
helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell
tartani.
3. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
3.1 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy az érintett személy
háziorvosának értesítése megtörténjen. A háziorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Kelt.: Tapolca, 2021. május 11.
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