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Utánpótlás mérkőzések egészségvédelmi protokollja 

3.sz. módosítás (2020.11.05.) 

Bevezetés 

Figyelembe véve a Magyar Jégkorong Szövetség és Magyarország Kormánya által kiadott egészségügyi szabályokat az 

alábbi intézkedéseket hoztuk.  

Az MJSZ egészségügyi szabályai értelmében, a sportszervezetek elsődleges felelőssége a helyi viszonyokra kialakított 

egészségügyi óvintézkedések meghozatala, megtétele és megkövetelése. 

Minden sportszervezet köteles kijelölni egy egészségügyi protokoll végrehajtásáért felelős személyt, aki intézkedik a 

jelen dokumentumban, illetve a sportszervezet és/vagy a jégcsarnok üzemeltetése által hozott óvintézkedések 

elvégzése felől. 

A Győri ETO Hockey Club által kijelölt, felelős személy: 

Nagy Ákos, klubmenedzser, tel: +36301612685, e-mail: nagy.akos@gyorietohc.hu 

Az előírásokat a változó helyzethez igazodóan folyamatosan naprakészen tartjuk, így a jelenleg kommunikált szabályok 

és információk a november 5.-i ismereteinkhez és jogszabályokhoz igazodnak. 

1. Általános egészségügyi szabályok a Nemak Jégcsarnok, a sátras jégpálya és a kisméretű 

gyakorló (továbbiakban: létesítmény, létesítmények) területén: 

1.1. A Létesítmények területén minden személynek kötelező a maszk használata. 

1.2. Önvizsgálat – aki nem érzi egészségesnek magát, ne menjen közösségbe, ne látogassa a létesítményeinket! 

1.3. Megfelelő kéz higiénia (kézmosás és –fertőtlenítés), a kihelyezett fertőtlenítő eszközöket használni kell! 

1.4. Az érintkezési és köhögési etikett maximális betartása elvárt mindenkitől a létesítmény területén. 

1.5. A fertőtlenítési eljárások folyamatos és fokozott alkalmazását a létesítmény üzemeltetője biztosítja. 

Az előírások és ajánlások fegyelmezett végrehajtása a közös érdekünk saját és mások egészségének védelme 

érdekében. 

2. Szülők, nézők az utánpótlás mérkőzéseket az alábbi feltételek betartásával 

látogathatják: 

2.1. A sportolói folyosóra, elzárt területre szülő, néző nem léphet be. 

2.2. A mérkőzések előtti várakozás során fokozottan ügyelnek az előírt védőtávolság, 1,5 m betartására. 

2.3. A létesítmény területére kizárólag hazai és vendég szülő, szurkoló léphet be, résztvevő játékosonként maximum 2 

fő. 

2.4. Az utánpótlás mérkőzések alatt nézők, szülők beengedése a létesítménybe kizárólag a szülők számára kijelölt 

bejáraton át, a legrövidebb úton történik. A beléptetést minden esetben kijelölt rendező(k) végzi(k). 
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2.5. A belépés előtt minden szülő, néző érintésmentes testhőmérséklet ellenőrzésen esik át. Azon személy esetében, 

akinek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3 fokot, meg kell tagadnunk a belépést, melyről értesíteni kell az 

egészségügyi protokoll felelőst. 

2.6. A belépési ponton kézfertőtlenítőt, igény esetén maszkot biztosítunk. 

2.7.A szülők, nézők számára kijelölt tartózkodási hely kizárólag a Nemak Jégcsarnok „A” jelzésű alsó lelátója. A 

jégcsarnok többi lelátóját, egyéb részeit lezárva tartjuk az utánpótlás mérkőzések alatt, ott szülő, néző nem 

tartózkodhat. A sátorfedésű jégpályán rendezett utánpótlás mérkőzések esetén szülők, nézők számára kijelölt 

tartózkodási hely a jégpályán található lelátókon található. A gyakorló kispályán is minden esetben be kell tartani az 

1,5m védőtávolságot. 

2.8. A lelátón a szülők, nézők maszkkal eltakart arccal kötelesek tartózkodni, betartva egymástól a legalább 1,5m 

védőtávolságot. 

2.9. A 479/2020. (XI.03.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban biztosítanunk kell, hogy 

• a sportrendezvény nézőterén a nézők csak minden harmadik ülőhelyet foglalhassák el, 

• két néző között két ülőhely üresen maradjon és 

• a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket ne foglalhassák el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban 

ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot tartani tudják. 

Ezért a Nemak Jégcsarnok és a sátras jégpálya lelátóit, a kormányrendeletnek és az MJSZ egészségügyi protokolljában 

kiadott ültetési rend szerint az alábbi angol és magyar nyelvű jelöléssel látjuk el: 

 

2.10. Mosdót és büfét a Nemak Jégcsarnokban rendezett utánpótlás mérkőzések alatt is a régi műjégpálya épületben 

lehet használni, ehhez a kijelölt bejáraton keresztül, az épületet elhagyva a régi műjégpálya épületbe kell átmenni. Az 

áthaladáskor – a sportlétesítmény teljes területén a maszk viselése kötelező. A mosdókban szappan és kézfertőtlenítő 

is található, amelyek használata kötelező.  

2.11. A büfénél történő sorbanállás és várakozás közben is mindenkinek kötelezően be kell tartania a kijelölt 1,5m 

védőtávolságot. Ennek betartását a padlózaton látható jelölések segítik. 

2.12. Az esetleges ismételt belépéskor meg kell ismételni a 2.5. pontban rögzített érintésmentes testhőmérséklet 

mérést.  

2.13. A Kormány 479/2020. (XI. 03.) Korm. rendelet 4. §- a az alábbiakat is szabályozza: 

„Azt a személyt, aki az üzemeltető, vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a másik 

személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, 

és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.” 
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3. A mérkőzést követően: 

 Minden szülő, néző köteles haladéktalanul elhagyni a létesítményt a kijelölt bejáraton keresztül, és a létesítmény előtt 

várakozni a távolságtartási szabályok betartásával. 

4. Létesítményeinkben az alábbi kötelező figyelmeztető jelzések kerülnek kihelyezésre: 

 

 

A szabályok megszegése a létesítmény látogatásának azonnali megtagadását vonja maga után. 

A fenti szabályok visszavonásig érvényesek.  

 

2020. 11.05. 

 

Győri ETO HC 


