
Utasítás edzőtermek és fitnessklubok  működtetéséhez a koronavírus-járvány 

terjedésének megelőzését és megfékezését, valamint a fertőzés kockázatának 

csökkentését célzó intézkedések keretében 

 

1. Jól látható helyen ki kell helyezni az alkalmazottak és a vendégek 

magatartási szabályait, illetve a Rekreációs és Fitness Szövetségnek az 

alkalmazottak és a klub szolgáltatásait igénybevevő személyek 

viselkedésére, illetve a berendezések és kellékek biztonságos használatára 

vonatkozó  szabályzatát, 

 

2. A klub bejáratán fertőtlenítő lábtörlőt kell elhelyezni, 

 

3. Nyitáskor és záráskor jól ki kell szellőztetni minden helyiséget és 

fertőtleníteni minden munkafelületet, felszerelést, eszközt és az edzéshez 

szükséges kelléket és a klub padlózatát. A nyitva tartás alatt a 

helyiségeket minél gyakrabban szellőztetni kell, 

 

4. A dolgozóknak és a vendégeknek minden egyes belépésekor 

fertőtleníteniük kell a kezüket, legalább 70% alkoholt tartalmazó 

fertőtlenítőszerrel, 

 

5. A dolgozóknak a teljes munkaidőben  kötelező a személyi 

védőfelszerelés, azaz a szájmaszk és kesztyű viselete, 

 

6. A vendégeknek kötelező a saját törölköző és más higiéniai felszerelés 

használata, 

 

7. A vendégeknek előre be kell jelentkezniük telefonon, mobiltelefonon 

vagy elektronikus postán, 

 

8. A közös használatú mellékhelyiségeket, mint a teakonyha, az öltözők, 

zuhanykabinok és és hasonlók csak akkor használhatók, ha azokat 

minden egyes használat után fertőtleníteni lehet, 

 

9. A felszerelés és a tornaszerek elhelyezése, illetve az edzésbeosztás 

megszervezésekor ügyelni kell, hogy a tornázók közötti legkevesebb 2 

méter távolságnak kell lennie, illetve 10 négyzetméter  terület 

vendégenként, 

 



10.  A felszerelést, a berendezéseket és a tornaszereket minden használat után 

kötelező fertőtleníteni, 

 

11.  Amennyiben felmerül a gyanú, hogy az alkalmazottak közül valaki 

koronavírussal fertőződött (láza van és a tünetek egyikét mutatja – köhög, 

szaporán vagy nehezen lélegzik), a szalon vezetője köteles azonnal 

elküldeni az alkalmazottat a szalonból és felkérni, hogy azonnal 

jelentkezzen az illetékes betegellátóban – koronavírus rendelőben, 

 

12.  Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a vendégek közül valaki 

koronavírussal fertőződött (láza van és a tünetek egyikét mutatja – köhög, 

szaporán vagy nehezen lélegzik), a szalon dolgozója és/vagy vezetője 

köteles azonnal elküldeni a vendéget a szalonból és felkérni, hogy 

azonnal jelentkezzen az illetékes betegellátóban – koronavírus 

rendelőben. 

 

13.  

 

A koronavírus járvány elleni védekezésért felelős törzskar 

2020. április 24.  

Belgrád 


