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Egészségügyi protokoll
az Illés Akadémia sportolói, stábtagjai,
az Akadémia területén edző egyéb csapatok sportolói, stábtagjai részére
a koronavírus járvány 4. hullámának ideje alatt

Érvényes: 2021. november 20.-ától visszavonásig
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
•

Magyarország Kormányának döntése értelmében 2021. november 19. éjfél óta
újra kötelező a maszk viselése zárt tereken belül.

•

Az egészségügyi team az Akadémia Vezetőségével egyetértésben az
Akadémia épületében a maszk viselését kötelezővé tette 2021. november
22.-étől, valamint az alábbi egészségügyi protokollt tekinti mindenkire
kötelező érvényűnek.

•

Az egészségügyi team nyomatékosan kéri, hogy saját magunk, szeretteink és
a ránk bízott sportolók érdekében felelősségteljesen döntsön mindenki a
koronavírus elleni védőoltás felvételével kapcsolatban.

MUNKAVÉGZÉS ÉS EDZÉSEK LÁTOGATÁSI RENDJE:
•

Az Akadémia területére a sportolókon, stábtagokon, és munkavállalókon kívül
engedély nélkül belépni tilos!

•

A sportfoglalkozások, edzések szülők általi látogatása nem megengedett.

•

Az Akadémiára érkezéskor kötelező a testhőmérséklet mérése a beléptetési
ponton.

•

Az edzéseket, illetve egyéb sportfoglalkozásokat (konditermet) ellenőrzött
körülmények

között,

naponta

elvégzett,

37,3

C-ot

nem

meghaladó

testhőmérséklet esetén lehet látogatni.
•

Bármilyen panasz (felső légúti hurut, orrfolyás, köhögés, mellkasi fájdalom,
nehézlégzés, légszomj, hasmenés, szag- és ízérzészavar stb.) illetve 37,3 Cfokot meghaladó testhőmérséklet esetén az Akadémia területére a sportoló

nem léphet, illetve a tünetek észlelésekor az Akadémiát mielőbb el kell hagyni,
és a betegséget az egészségügyi stábnak azonnal jelenteni kötelező (felelős:
az adott csapat edzője, stábtag esetén a beteg stábtag).
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•

Amennyiben egy sportoló betegségét szándékosan eltitkolja és arra később
fény derül, társai veszélyeztetése miatt fegyelmi eljárás indul.

•

Lázas betegséget követően az Akadémia területére belépni csak bemutatott
negatív covid PCR teszttel és orvosi vizsgálatot követően lehetséges (a tesz
elvégzéséhez segítséget az orvosi team nyújt, eredmény bemutatása az orvosi
team tagjánál történik).

•

A hatósági karantén alatt a sportoló otthonát nem hagyhatja el, így az Akadémia
területére nem léphet be, edzéseket nem látogathatja, konditermet sem
használhatja.

•

Aki találkozott vagy egy háztartásban él igazolt vagy koronavírus fertőzésre
gyanús személlyel, azonnal jeleznie kell az egészségügyi team valamelyik
tagjának.

•

A korábban ismertetésre került és az Akadémia területén kifüggesztésre került
higiénés rendszabályok (rendszeres kézfertőtlenítés, saját kulacs, zsebkendő
használat stb.) az Akadémia egész területén továbbra is mindenki számára
kötelezően betartandók.

•

Az öltözők, irodák, tantermek, egyéb helyiségek fertőtlenítését az Akadémia
folyamatosan biztosítja.

MÉRKŐZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDSZABÁLYOK:
•

Mérkőzésen csak egészséges sportoló vagy stábtag vehet részt.

•

A mérkőzéseket – az MLSZ szabályzata alapján – csak védettségi
igazolvánnyal rendelkezők látogathatják.

•

A szülők és a szurkolók részéről maszk viselését és távolság betartását kérjük!

•

Az Akadémia területére érkező vendégcsapatok számára kötelező a
kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet mérése a beléptetést követően.

•

A mérkőzéseket követően a szurkolók és a szülők az Akadémia területét
mielőbb elhagyni kötelesek.

•

A mérkőzések napján az öltözők, mellékhelyiségek, rehabilitációs helységek
fertőtlenítése a nap végén minden esetben megtörténik.
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AZ AKADÉMIA EGYÉB HELYISÉGEINEK (KONDITEREM, REHAB.)
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RENDSZABÁLYOK:
•

Konditerem: A konditeremben a stábtagoknak maszk viselése kötelező. A
konditerem hatékony és folyamatos szellőztetése, fokozott eszköz, felület és
térfogat fertőtlenítése szintén kötelező.

•

Rehab.: A terapeuták, gyúrók részére, valamint a helyiségben tartózkodó
sportolók részére a szájmaszk viselése kötelező. Egyszerre csak korlátozott
számú sportoló tartózkodhat a helyiségben. Kezelés előtti várakozás a terápiás
helyiségen kívül történik, belépés csak behívást követően lehetséges.
Kezelőágyon papírlepedő használata, folyamatos cseréje, valamint a kezelés
utáni fertőtlenítése kötelező.

•

A többek által megérintett és használt tárgyak (kilincsek, WC, csapok stb.)
rendszeres, naponta többszöri fertőtlenítése szükséges.

AZ AKADÉMIA TERÜLETÉN A SZABÁLYOK BETARTÁSA
ÉS BETARTATÁSA MINDENKI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!
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