Protokoll eljárás a COVID-19 vírus fertőzés megelőzése
érdekében az UDSE játékosaira és stábtagjaira
vonatkozóan
A Protokoll érvényessége: Kihirdetése napjától visszavonásig
A Protokoll tartalmi elemeinek forrása: Tisztifőorvosi Hivatal
A Protokoll elsősorban a játékosok és hozzátartozóik védelme érdekében jött
létre.
1. Azoknak az edzésre érkező játékosoknak, akik tömegközlekedést vesznek
igénybe, a szájmaszk és az egyéni védőkesztyű viselése utazásuk során kötelező
(2020.04.27-től Főpolgármesteri rendelet szerint, Budapest közigazgatási
területén belüli tömegközlekedés esetén).
2. Az edzéseket maximum 12 fő egyidejű részvételével tartjuk olyan módon, hogy
a pályán lehetőség szerint tartjuk a közöttük lévő 2 méteres távolságot. Mozgás,
futás, labdavezetés esetén pedig a javasolt Aerosol miatti 8 méteres távolságot.
3. A játékosokat arra kérjük, hogy edzésfelszerelésben érkezzenek meg, az
öltözőket csak szükség esetén használják (WC, vizes blokk használata
engedélyezett).
4. Az edzésen résztvevő játékosainknak az edzés és a közlekedés (edzésre utazás)
során használt ruhájukat minden alkalommal ki kell, hogy mossák.
5. Folyadékfogyasztás csak és kizárólag saját, hozott palackból lehetséges. A
palackokon a fiúk helyezzenek el valamilyen megkülönböztető jelzést
(családnév, matrica, stb.)
6. Az edzés befejezését követően a sporttelep elhagyása és a hazautazás a
megérkezéskori protokoll szerint kell, hogy történjen.
7. Megérkezéskor, az edzés idejében és távozáskor játékosainkat arra kérjük, hogy
egymással és az edzőkkel is kerüljék a személyes érintkezést (kézfogás, pacsi),
valamint tartsák egymástól a biztonságosan előírt távolságot (2 m).
8. A szülőket arra kérjük, hogy amennyiben ott maradnak edzésen, tartsák
egymástól a biztonságosan előírt 2 m-es távolságot és kerüljék a csoportosulást!
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Jelen Protokoll betartása kötelező arra az esetre, hogy ha az UDSE stábja és a
Szülők közösen meghozzák azt a döntést, hogy az edzések elkezdődjenek.
Az edzések ilyenfajta látogatása senki számára nem kötelező, azt saját, egyéni
döntése alapján teszi.
Az ebből eredő veszélyek, esetlegesen bekövetkező egészségügyi problémák
miatt a Klubot jogi felelősség nem terheli.
Kérem a fentiek alapján a Protokoll szigorú betartását az edzések
megkezdésével!

Budapest, 2020.04.28.

Lambert Zoltán
UDSE elnök
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