
Tisztelt Tagszervezetek! 

Edzők, Versenyzők! 

 

A kaposvári rövidpályás országos bajnokságokon a COVID helyzet figyelembe vételével 

szigorítások lépnek életbe a Semmelweis Egyetem közreműködésével:  

 

1. Megérkezésetekkor COVID antigén teszt készül, melyet 48 óránként ismétlünk. A 

negatív eredményt igazoló matrica az akkreditációs kártyára kerül. A kártya használata 

kötelező.  

A buszon odafelé mindenkinek kötelezően ajánlott a maszk viselése, ezzel elkerülve 

szoros kontakt lehetőségét. 

Pozitív Antigén teszt esetén a résztvevőt el kell különíteni és PCR tesztet végezni, a 

rendezvény területére természetesen nem léphet be. 

A pozitív Antigént produkáló személy lehetséges szoros kontaktjait ki kell emeljük a 

jelenlévők közül és a kontaktus idejétől, formájától és a kontakt oltottsági státuszától 

függően kell döntést hozni, a további teendőkről. Felhívjuk a figyelmet, hogy szoros 

kontakt esetén a versenyző kizárása is előfordulhat. 

2. Mindenki hozza magával az oltásait igazoló igazolványát.  

3. A kihelyezett fertőtlenítő totemeket használata kötelező 

4. Minden belépéskor hőmérőzés lesz, max. testhőmérséklet 37.2 C.  

5. Kisérők, szülők védettségi igazolvánnyal léphetnek be elkülönített bejáraton. Maszk 

használata nekik is kötelező.  

6. A csapatok csak a számukra előre kijelölt helyen tartózkodhatnak a lelátón, a 

maszkviselés és távolságtartás szabályait szigorúan betartva. A maszkviselés a 

létesítmény egész területén mindenhol, mindenkinek kötelező, kivétel azon sportolók 

esetében, akik a bemelegítés, a verseny, vagy a levezetés során a vízben tartózkodnak. 

(így a medencetérben a szárazföldi bemelegítés során, a call room, a lelátó, az öltöző, 

valamint minden közös használatú helyiségben is kötelező a maszk használat!) 

7. A bajnokság ideje alatt az uszodatérben és a lelátón is a szervezők munkáját kérjük 

mindenki segítse és ellenőrizze a szabályok betartását mindenki védelmében. A 

Szabályszegők a létesítményt el kell hagyják!!! 

 

A szűrési központ nyitvatartási rendje – a csapatvezetők az uszodába érkezés tervezésnél 

számolják be a várakozási időt is!  

 

Kérem mindenki legyen türelmes, fegyelmezett és együttműködő.  

 

Kaposvári uszoda sportolói bejáratánál:  

 

Szűrési menetrend: 

- 11.10 (szerda)  13:00 – 19:00 

- 11.11 (csütörtök) 07:00 – 19:00 

- 11.12 (péntek)  07:00 – 19:00 

- 11.13 (szombat) 07:00 – 19:00 

- 11.14 (vasárnap) 07:00 – 19:00 

 

Mindenki megértését kérjük! 

 

 

Szervezők 


