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COVID-PROTOKOLL
ajánlás
A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a Sportegészségügyi
Albizottsága bevonásával az alábbi ajánlást bocsájtja ki a mérkőzések szervezéséhez
(szurkolók beengedése, biztonsági szabályok betartása stb.) kapcsolódóan, ezzel is
segítve a sportszervezetek jogkövető magtartását, illetve a védettséggel még nem
rendelkező játékosok és a sporteseményen foglalkoztatott egyéb személyek megóvását.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:
• 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről
• 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes
feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek
módosításáról
Sportrendezvények megszervezésével, rendezésével kapcsolatos ajánlások
1. Beengedésre vonatkozó ajánlások
Javasoljuk, hogy a nézők beléptetését végző rendezők viseljenek arcot eltakaró
maszkot és védő kesztyűt, a ruházat-és csomagátvizsgálás során a tartózkodjanak a
fizikai kontaktustól.
•
•

. Javasoljuk a maszkviselés kötelezővé tételét a sportlétesítmény egész területén,
minden, a jegyzőkönyvbe beírt játékoson és hivatalos személyen, valamint a
műsorközlőn kívüli mérkőzés-látogató és résztvevő, szervező számára.
Javasoljuk, hogy lehetőség szerint a sporteseményen olyan nézők vegyenek
részt, akik a második oltásukat is megkapták.

2. Infrastruktúra kiépítésére vonatkozó ajánlások:
a) Játéktér
Javasoljuk, hogy a fertőtlenítésre kiemelt hangsúlyt helyezzenek a sportesemények
megrendezése során, különösen:
o a játéktér fertőtlenítése a mérkőzés előtt,
o padokat, időkérő kártyák fertőtlenítése a mérkőzés előtt és a félidőben
Amennyiben és amennyire lehetőség van rá, kérjük, hogy a cserehelyeket és az
versenybírói asztalt izolálják!
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Javasoljuk az asztalon fertőtlenítő elhelyezését, illetve lehetőleg nagyobb távolságok
tartását a versenybírói asztalnál ülők között.
Javasoljuk, hogy a helyi műsorközlő az asztaltól távolabb helyezkedjen el, de még
elérhető legyen a versenybírók számára.
Lehetőleg a mérkőzés hivatalos szereplői saját, feliratozott palackból fogyasszanak
folyadékot.
b) sportrendezvény helyszíne/sportlétesítmény
Javasoljuk, hogy a sportrendezvény biztosítását végző rendezők a sportrendezvény
ideje alatt viseljenek arcot eltakaró maszkot.
A biztonsági kamerarendszerrel nem rendelkező sportlétesítményekben (nem
vagyonvédelmi célból felszerelt kamera) minimum kézikamerával rögzítsék a nézők
beléptetését és a mérkőzés közbeni viselkedését.
Kérjük, hogy a rendezők fokozottan védjék a nézők elől elzárt területeket (lehetőleg
kerüljék a mérkőzés utáni pacsizást, ölelkezést, fotózkodást).
Javasoljuk feliratok kihelyezését, amelyben felhívják a nézők és a részvevők
figyelmét a higiéniai protokoll betartására, az igénybe vehető útvonalakat, amely
lehetőleg tartalmazza a fertőtlenítő helyek megjelölését.
Javasoljuk, hogy a mérkőzés hivatalos résztvevői és a nézők kerüljék a fizikális
kontaktust (pl. kézfogás).
Javasoljuk, hogy a nézőtéri szektorok első 3 sora maradjon üresen, a nézők lehetőleg
a 4. sortól töltsék fel a helyeket. Továbbá kérjük, hogy az ülőhelyek között
biztosítsanak megfelelő távolságot. Amennyiben ez nem megoldható, ajánlott
plexifal kihelyezése a nézőtér és a játéktér határán
Javasoljuk, hogy a sportlétesítményben több helyen helyezzenek ki fertőtlenítőt.
Alapvető iránymutatások
Javasoljuk a sportrendezvények szervezőinek, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel
a Kormány által kiadott rendeleteket és egyéb jogszabályokat, valamint azok változását,
ügyeljenek azok betartására és betartatására, illetve kövessék az egyes ajánlatokat,
amelyeket tartsanak szem előtt a sportesemények rendezése, szervezése során.
Javasoljuk, hogy különösen figyeljenek az alapvető higiénia betartására:
• kézmosás – ajánlásoknak megfelelő szappanos kézmosás és/vagy kézfertőtlenítő
szer alkalmazása
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•
•

szabályos, orrot és szájat egyaránt eltakaró maszk viselése minden, a
jegyzőkönyvbe beírt játékoson és hivatalos személyen, valamint a műsorközlőn
kívüli mérkőzés-látogató és résztvevő, rendező számára
megfelelő távolságtartás, amennyiben lehetséges

Javasoljuk, hogy beteg/lázas/kontakt személyként megjelölt játékosok/nézők/egyéb
résztvevők a sporteseményeken ne vegyenek részt.
Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét arra, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a
védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletből
következő feladatok végrehajtása és számonkérése minden esetben a szervező
sportszervezet felelősségi körében értelmezendő.

