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A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (továbbiakban Sportközpont) házirendkiegészítése a
koronavírus járványveszély fennállása alatt alkalmazandó szabályokról

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében 2020.09.01-től
létesítményeinkben az alábbi szabályok kerülnek bevezetésre:
1. Létesítményeinkbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet
be.
2. Érkezéskor kérjük, hogy minden látogató használja a kihelyezett kézfertőtlenítőket, és lehetőség szerint
kerüljék a szokásos üdvözlési formák közül a kézfogást, puszit, ölelést!
3. A Sportközpont egész területén, különösképp az öltözőkben/zuhanyzókban kérjük, kerüljék a csoportosulást,
figyeljenek a min. 1,5 méteres védőtávolság betartására, és a szükségesnél ne töltsenek több időt ezekben a
helyiségekben!
4. A Hegyvidéki Úszóiskola tanfolyamaira gyermekét csak egy fő szülő, vagy arra jogosult hozzátartozó kísérheti
be, illetve viheti onnan el. A létesítménybe való belépés a gyermeket kísérők számára kizárólag a száj és orr
eltakarására alkalmas arcmaszkban, kendőben vagy sálban engedélyezett.
5. A Sportközpont területén hétköznaponként este 19:30-ig kizárólag a Hegyvidéki Úszóiskola tanfolyamain, csoportos óráin résztvevők, az őket kísérő max. 1 fő szülő/hozzátartozó/egyéb felnőtt kísérő, a Sportközpont
munkatársai, illetve a tornaterem bérlői tartózkodhatnak.
6. Tanfolyamaink és csoportos óráink ideje alatt a kísérők csak az előtérben tartózkodhatnak, és a kijelölt
ülőhelyeken foglalhatnak helyet. Az uszoda előterében egyszerre maximum 25 főt tudunk fogadni. A maximum
létszám elérése esetén a további érkező kísérők a bejáratnál várakozhatnak.
7. Hétvégente és hétköznap este 19:30-tól lehet az uszodát egyéni vendégeinknek látogatni. A Sportközpont
recepciójánál egyszerre legfeljebb 5 vendég tartózkodhat. A maximum létszám elérése esetén további érkező
vendégeink az előtérben/bejáratnál tudnak várakozni.
8. Szaunáinkban egyszerre maximum 4-4 fő tartózkodhat.
9. A Sportközpont területére kizárólag a sportoláshoz, abban való részvételhez elengedhetetlenül szükséges
tárgyak hozhatók be (pl. tornafelszerelés, váltóruha, váltócipő stb.), mely tárgyak rendszeres tisztításáról,
fertőtlenítéséről annak tulajdonosa köteles gondoskodni. A nem szükséges tárgyak (pl. játékok) behozatala
szigorúan tilos.
10. Fokozottan figyelünk a Sportközpont területének tisztaságára, így minden nap fertőtlenítő takarítást végzünk,
és különös figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók,
mosdók csaptelepei, valamint a sporteszközök, játszótéri eszközök) vírusölő hatású szerrel való
fertőtlenítésére, melyet legalább 2 óránként végzünk.
A Házirend jelen kiegészítése annak visszavonásáig, vagy eltérő szabályok megalkotásáig alkalmazandók.
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