
                    

                    

 

Intézkedési terv a COVID 19-es vírus terjedésének megelőzésére 

A rendezvényen az EMMI és a Tisztiorvosi szolgálat útmutatói mérvadóak 

 

Bevezetés 

Az IFBB Pro League Hungary és a Blade Sport Kft. fontosnak tartja, hogy a rendezvényeinek résztvevői a 

lehető legnagyobb biztonságban vegyenek részt az eseményen. A szezonális, főleg közösségben terjedő 

megbetegedések megelőzése érdekében a szövetség vezetése folyamatosan intézkedéseket hoz a 

főhatóságok iránymutatásai alapján. 

A SARS-Cov-2 járvány terjedése nyomán a nemzetek és országok folyamatosan lazítanak vagy 

szigorítanak intézkedéseiken, ahogy azt a szükség megköveteli. Ezek tükrében a rendezvény 

lebonyolításához intézkedési tervet készítünk az aktuális kormányrendeletek alapján, amelyek követése 

és betartása kötelező. 

Az intézkedési terv célja, hogy a SARS-CoV-2 járvány terjedése megelőzhető legyen, és valamennyi 

résztvevő egészsége és biztonsága garantálhatóvá váljon. 

Általános javaslatok a járvány megelőzésére 

Az egészség megőrzését és a járvány terjedését célzó egészségügyi szakmai ajánlások, intézkedések, 

jogszabályok betartása minden résztvevő számára kötelező, a kiadott útmutatások, irányelvek betartása 

mindannyiunk érdeke és kötelessége. Az alapvető irányelvek, ajánlások a következők: 

1. Viseljünk a szájat és orrot eltakaró arcmaszkot az előírásoknak megfelelően és cseréljük/tisztítsuk 

azt megfelelő rendszerességgel. A rendezvényen közreműködő – és résztvevőkkel személyesen 

kapcsolatba kerülő - munkatársak számára maszk és cérnakesztyű viselése kötelező. 

2. A szervező gondoskodik résztvevők és közreműködők megfelelő tájékoztatásáról, valamint a 

rendezvényhelyszínek szolgáltatójával megállapodik a létesítmény aktuális házirendjéről, Covid-

19-cel kapcsolatban tett intézkedésekről. 

3. A rendezvényre érkezők figyelmét fel kell hívni a felelősségteljes magatartásra. 

4. A rendezvényhelyszín bejövetelkor, illetve annak elhagyása során, figyelni kell a tömörülés 

elkerülésére. 

5. Amennyiben rendelkezésre áll a helyszínen levegőztető berendezés, úgy a külső, friss levegő 

befúvásáról gondoskodni kell a vendégtérben. 

6. Kihelyezett kézfertőtlenítő lehetőséget biztosítunk a teljes rendezvényterületen, különösen a 

közösségi terekben, illetve a vendéglátás szolgáltatások környékén. 

7. A rendezvényre csak kézfertőtlenítés, hőmérsékletmérés és a COVID-19 nyilatkozat kitöltése után 

lehet belépni. 37°C fok feletti hőmérsékletnél TILOS beengedni mind a versenyzőt, mind a kísérőt, 

mind az érdeklődőket. 

8. Backstage, mosdók felületfertőtlenítését óránként kell elvégezni. 

9. A backstage-ben a 1,5 méteres távolságtartásnak megfelelő számú helyet kell kijelölni a 

versenyzők számára, így kb. 3 m2 területet kell biztosítani egy versenyzőnek. 

10. A mosdókban található antibakteriális kézmosószer napi többszöri használata ajánlott. 

11. A büfé előtti sorban állásnál figyelembe kell venni az ajánlott 1,5 méteres távolságot. 
 

Nyíregyháza, 2021. május 15. 


