UTASÍTÁS A
KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

I. Utasítás hatálya
A jelen utasítás hatálya kiterjed a Postás Sport Egyesület valamennyi tagjára, sportolójára (továbbiakban: PSE
tagok).
II. Utasítás célja
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a PSE tagjainak egészségének és életének megóvása.
III. Az utasítás végrehajtásáért felelős személy
Az utasítás végrehajtásáért felelős személy a PSE valamennyi tagja, sportolója, szakembere, dolgozója.
IV. Utasítás tartalma
1. A 40/2020. (III.11) Korm.rendelet 1. § szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
A hivatkozott Kormány rendelet 3. § (1) bekezdés értelmében veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli
intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A PSE tagjai kötelesek betartani a
hivatkozott kormányrendeletek által meghozott intézkedéseket.
2. A Kormány 1102/2020. (III.14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési
intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló határozat 2. a) bekezdése értelmében

sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tíz fős csoportokban lehet megtartani.
Az utasítás egyaránt vonatkozik a bel- és kültérre.

3. Az 1. pontban hivatkozott kormányrendeletek betartása érdekében az egyes országos sportági
szövetségek, vagy más sportszövetségek (továbbiakban: Sportszövetségek) hozhatnak egyedi döntéseket,
határozatokat melyek betartása kötelező a PSE tagoknak.
4. A jelen utasítás keltétől kezdve a Magyarországon kívüli területre (külföld) és Magyarországon belüli
területre (belföldre) a PSE által szervezett versenyek, edzőtáborok, egyéb sportesemények megtartásához,
kivéve a rendes edzéseket, az Elnök előzetes írásbeli engedélye szükséges. A már korábban engedélyezett
egyesületi versenyeket, edzőtáborokat, sporteseményeket ismételten engedélyeztetni kell. Az engedély
iránti kérelmet a szakosztályvezető írásban köteles előterjeszteni.
A Sportszövetség által szervezett versenyek, edzések, sportesemények, edzőtáborok
tekintetében a Sportszövetségek döntései az irányadóak.
5. A kockázatok minimalizálása érdekében és a koronavírus terjedésének megakadályozása
érdekében meg kell tenni minden ésszerű és elvárható intézkedést és nagy hangsúlyt kell
fektetni a megelőzésre. Irányadóak a Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásai, illetve a
kormányrendeletek.
A megelőzés tekintetében fontos és kötelező intézkedések a PSE tagjaira:
- A PSE tagjait kérjük, hogy a külföldi utazásaikat jelezzék a szakosztályvezetőnek, vagy
az edzőnek írásban. A külföldi utazáson résztvevőket megkérjük, hogy a hazaérkezéstől
számított 14 napig ne látogassák az edzéseket, versenyeket;

- 60 év felettiek NEM látogathatják az edzéseket, sporteseményeket;
- javasolt a gyakori kézmosás;
- zárt légtérben végzett edzések esetén:
o lehetőség szerint 1 méter távolságot kell tartani sportolónak, sportszakembernek egymástól;
o az edzések csoportbeosztásának kialakításánál törekedni kell arra, hogy kisebb létszám
tartózkodjon egyszerre a teremben (időben előrébb hozott edzések, a csoportok
szétválasztása, stb.)
o a létesítmény gyakori szellőztetése;
- Az edzésre érkező gyerekeket a szülők az épület ajtajáig kísérjék, az épületbe ne lépjenek be (az
aulába sem);

A PSE tagjai felelősséggel tartozik jelen utasítás maradéktalan betartásáért.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy cselekedjen felelősségteljesen és buzdítson erre másokat is!
Kelt: Budapest, 2020. március 15.
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