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Elérhető: nyilvánosan a www. sajovolgyefocisuli.hu internetes portálon, a sportolók, 

szüleik, szurkolóink számára. 

Az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat az edzésekre és a rendezvényeinkre 

érkező csapatoknak, focikluboknak előzetesen eljuttatjuk. 

Hatékony intézkedésekkel biztosítható a sportolók-szurkolók szempontjából is a 

biztonságos rendezvényszervezés. A Sajóvölgye Focisuli vezetősége folyamatosan 

figyelemmel kíséri a kormányzati és önkormányzati rendelkezéseket, a hatósági 

intézkedéseket, valamint a szakmai és egészségügyi szervezetek naprakész információit 

és ajánlásait, melyeket azonnal a gyakorlatban is alkalmazunk. Vezető munkatársaink 

folyamatosan ellenőrzik a higiéniai előírások maximális betartását.

A Focisuli munkatársait teljes körűen kiképeztük a koronavírussal kapcsolatos 

tudnivalókról, teendőkről, esetleges koronavírus megbetegedés gyanúja esetén a 

tennivalókról.

Rendezvények szervezése és lebonyolítása, járványügyi előírások:

 Beteg, tünetekkel rendelkező egyén nem léphet be a Sportcentrumba. A nézőtéren való 

elhelyezkedésnél a minimálisan ajánlott 1,5 – 2 méter (2 szék) védőtávolság betartása 

kötelező, klubunk és Putnoki Önkormányzat állásfoglalása alapján.

 Amennyiben van rá lehetőség az egyesültek már érkezzenek sportfelszerelésben az 

eseményre, ennek hiányában  az egyesület minden csapat számára biztosít külön öltöző 

helyiséget, melyet előzetesen fertőtlenített és folyamatosan szellőztet!

 Alkoholos kézfertőtlenítők (és adagolók) elhelyezése a helyiségekben.

 A torna megnyitóján használjuk és alkalmazzuk a hangosítást. A csapatokat megfelelő



távolságban rendezzük el a pálya területén vagy félpályán akár szétszórtan.

  A mérkőzések végét követően kerüljük a kézfogásokat.

 A pálya területére csak és kizárólag a játékosok, az őket kísérő edzők és rendezők 

léphetnek  be

 A torna zárása a megnyitóhoz hasonlóan történik. Az oklevelek átadásánál elkerüljük a 

kézfogást és a személyes érintkezést.

  A rendezvényre érkező nézők, szülők figyelmét felhívjuk a szájmaszk viselésére.

  Alkoholos kézfertőtlenítő biztosítása a rendezvényre érkező nézők, szülők számára.

  A rendezvényre érkező nézők, szülők felszólítása a megfelelő távolságtartás betartására.

  Abban esetben, ha az egyesületet járványügyi kérdőív kitöltésére és a testhőmérésre 

kötelezik,  a  rendezvényre érkező nézőktől, szülőktől, egy járványügyi felelőst nevezünk 

ki, aki elvégzi ezeket a teendőket és a személyiségi- valamint adatkezelési jogok 

betartásával jár el.  A járványügyi felelősnek tisztában kell lennie a vírusra vonatkozó 

minden kormányzati előírással és nyilatkoznia kell, hogy azokat betartja és betartatja.

Feladata:

 – Lázas, beteg, tünetekkel rendelkező sportolók ne edzenek, ne játsszanak, ne 

tekintsenek meg mérkőzést!

 – Kézmosás – szappanos és/vagy kézfertőtlenítő szer alkalmazása

 – Megfelelő távolságtartás, kézfogások és egyéb személyes fizikai érintkezések kerülése

 – A lehetséges tünetek folyamatos figyelése, testhőmérséklet ellenőrzése

 – Tünetek és szoros kontakt esetén tesztelés elvégzése javasolt a fertőzés kizárása, 

illetve a továbbadásának elkerülése érdekében

 – A mindenkor érvényes kormány által kiadott rendeletek, egyéb jogszabályok betartása 

és az ajánlások betartása

Intézkedéseink:

 A vendég klubcsapatok előzetes értesítése a higiéniai protokollról.



 A közösségi terekben hiteles tanúsítvánnyal rendelkező, hatékony, kézfertőtlenítőt 

helyeztünk ki.

 A közösségi mosdókban fertőtlenítő kézmosó gélt helyeztünk ki.

 A sportolók által kiemelten használt területeken legalább naponta háromszor, szükség 

esetén pedig azonnal végzünk fertőtlenítő takarítást

 A dolgozóknak külön kézfertőtlenítő, a kézmosáshoz pedig papírtörlő áll rendelkezésre

 Takarítás: edzések után minden helység/öltözők, zuhanyzók,WC, folyosó szellőztetésre 

és fertőtlenítő takarításra kerül

 A textíliák (törülközők, mezek) mosása a mosodában történik, ahol az előírt feltételek 

fennállnak: a szennyes és tiszta ruha elkülönített tárolása biztosított.

Esetleges fertőzött személy felderítése után megfelelő azonnali járványügyi lépések:

– Fertőzött személy azonnali izolálása.

– Illetékes hatóságok értesítése: Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály,

– Kontaktuskutatásban közreműködés,

– Létesítmények / potenciális eszközök fertőtlenítése,

– Tájékoztatás, a további fertőzés megelőzése,

– Edzések, csapatesemények látogatásának korlátozása, szurkolói kapcsolattartás 

minimalizálása, sportesemények nézőként való látogatásának korlátozása.

Köszönjük a megértést és közreműködést!

                                                     Sándor Zoltán
SVF SE szakmai koordinátor


