
A járványhelyzettel kapcsolatos kiegészítő szabályok a 

versenyre vonatkozóan 

 

 1.  Minden versennyel kapcsolatos információt és tájékoztatót igyekszünk elektronikus úton 

eljuttatni a résztvevőknek. Lásd: MLTSZ facebook oldala és honlapja: https://hu-

hu.facebook.com/Lovasterapia/ és www.lovasterapia.hu  

 2. A verseny és a Lovasterápiás kp területére csak lázmérés és regisztráció és egészségügyi 

nyilatkozat kitöltése után lehet belépni. (versenyzők, edzők, családtagok, kísérők, állatorvosok, 

szolgáltatók, sofőrök, vendégek, stb.) 

 3. A belépéskor mindenki kap egy karszalagot, amely igazolja, hogy átesett az egészségügyi 

szűrésen. Érkezéskor a verseny résztvevői kapnak egy másik karszalagot is, melynek színe jelzi, 

hogy a versenyen mely területekre léphetnek be.  

 4. A rendezvény résztvevőinek saját maszkot kell hozni, Amennyiben szükséges, tudunk 

maszkot biztosítani. 

 5. Kérjük, mindenki tartsa be a szociális távolságtartási szabályokat (1,5-2 m távolság, 

amennyiben ez nem lehetséges, mindenképp viseljék a maszkot) 

 6. A stewardoknak maszkot kell viselniük. 

 8. Több zárható feliratozott tárolót helyezünk ki a területen a használt maszkok 

összegyűjtésére. Kérjük, hogy a használt maszkokat csak ezekbe a tárolókba dobja. 

 9. A rendezvény helyszínén több kézfertőtlenítő állomás is található (beléptető kapuk, étkező 

sátrak bejárata, iroda előtti parkoló) 

 10. Figyelje a területen elhelyezett hirdetőtáblákat, melyek bemutatják a helyes maszk 

használatot, a helyes kéz higiéniát, a COVID-19 fertőzés jellemző tüneteit, és a legfontosabb 

higiéniai szabályokat. 

 11. Az étkezés nyitott sátrakban lesz, ahol az asztalok és székek nagyobb távolságra lesznek 

elhelyezve egymástól. Az asztalok fertőtlenítését naponta többször elvégezzük. 

13. A rendezvény helyszínén a nemzetközi pálya közelében rendelkezésre áll egy mentőautó 

orvossal együtt. 

 14. Kérjük, értesítse haladéktalanul a szervezőket az alábbi telefonszámon  

Kerekes Lili: +36 30-293-0340 

Amennyiben szükséges, az illetőt elkülönítjük majd, és az erre kiképzett speciális egészségügyi 

személyzet döntése alapján kerül sor a további intézkedésre. (karantén, kórházba szállítás, stb.)  

15.  A WC-k, kézmosó helységek napközben többször tisztítva és fertőtlenítve lesznek. A 

takarítási alkalmak listája az ajtókra függesztve láhatók majd. 

 16. A rendezvények ideje alatt Hajdú Márta (tel: + 36 70 944 6032) a felelős személy azért, 

hogy a járványügyi helyzettel kapcsolatos szabályok és előírások betartását ellenőrizze.  
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17.  A bírói fülkékben egyszerre csak egy bíró és egy írnok tartózkodhat, akik rögzítik a 

pontszámokat. A bíró és az írnok számára maszkot, gumikesztyűt, és fertőtlenítő kendőt 

biztosítunk. A bírót és az írnokot plexi fal választja el egymástól.  

 18. A kockázat csökkentése érdekében a csapatokat és a résztvevőket arra kérjük, hogy a lehető 

legkevesebb kísérővel érkezzenek. 

 19. Nézőket csak előzetes regisztráció alapján, csak korlátozott számban fogadunk a 

rendezvényen, ügyelve a távolságtartásra.   


