
 

Békéscsaba Labdarúgó Akadémia  
Pályarendszabályok az UP Központban  

Bevezetés: 2021 november 15. 

1. szabály: Bejutás az UP Központba és egyéb külső 
helyszínek edzéseire (Tornatermek) 

• Minden szülő köteles a gyermeke testhőmérsékletét és egészségi állapotát figyelni 
és csak a teljesen egészséges gyerekeket engedhetik az edzésekre és a 
mérkőzésekre. 

• A bejutás az UP Központba csak lázmérés és kézfertőtlenítés után, zárt térben 
tartózkodás csak maszkban lehetséges. 

• A 37,5 fokos hőmérsékletnél magasabb mérési eredmény esetén a játékos nem 
léphet be a UP Központ területére.  

• A szülők, hozzátartozók belépése a hétköznapokon /mérkőzések kivételével, 
védettségi igazolvánnyal/, SZIGORÚAN TILOS! 

• A UP Központ területére, csak az alkalmazottak, a munkatársak és az ellenfél 
járművei hajthatnak be. 

• Szülőknek parkolási lehetőség a mérkőzések alkalmával, UP Központ új 
parkolójában lehetséges. 

• Az edzések alatt szülők, hozzátartozók csak a kerítésen kívül tartózkodhatnak! Az 
edzőmérkőzések is edzéseknek számítanak. 

• Az egyéb helyszíneken csak az UP edzők engedélyével mehet be szülő (maszkban) 
és csak az edzővel folytatott megbeszélés idejéig, azaz az edzésen már nem 
lehetnek a teremben a szülők! 

• A tornaterem helyszíneken nincs lázmérés ezért fokozottan kérjük a szülőket, hogy 
az első pontban foglaltakat szigorúan tartsák be! 

2. szabály: maszk-használat 
• A játékosok és az alkalmazottak a UP Központ területén zárt térben csak maszkban 

közlekedhetnek. Az edzések alatt és  a pályákon való tartózkodásnál nem kell 
maszkot használni! 

• A szülőknek, idegeneknek az öltözőkben tartózkodni SZIGORÚAN TILOS! 

• Aki nem tartja be a maszk-használat szabályait először figyelmeztetésben részesül, 
problémás esetben el kell hagynia az UP Központ területét. 

3. szabály: öltözési rend: 
• A játékosok a fenti szabályok betartásával használhatják az öltözőket, de 

amennyiben lehetséges, akkor kérjük, hogy a játékosok minimális ideig 
tartózkodjanak az öltözőhelyiségekben. 

• A kirakott kézfertőtlenítőket, kérjük használják gyakran és megfelelően! 

• Kérjük a gyerekeket, hogy amennyiben lehetséges rövid ideig használják a 
zuhanyzót, mert ebben a helyzetben nem biztonságos. Kérjük korlátozzák 
minimálisra az öltözőhasználatot is. 



• A játékosok nem használhatják a közös ivókulacsokat az edzések és a mérkőzések 
alatt. Kérjük minden szülő biztosítson gyermekének, megfelelő minőségű és 
névvel ellátott palackot. Egymás kulacsából inni SZIGORÚAN TILOS! 

 

4. szabály: Utazások alatti védekezés 

• Minden szülő köteles a gyermeke testhőmérsékletét és egészségi állapotát figyelni 
és csak a teljesen egészséges gyerekeket engedhetik a mérkőzésekre. 

• A 37,5 fokos hőmérsékletnél magasabb mérési eredmény esetén a játékos nem 
vehet részt az idegenbeli mérkőzésen. Erről az utazások előtt a szülőknek otthon 
meg kell győződniük! 

• A buszon az utazás idején maszk-használat kötelező! 

• Az utazás ideje alatt a járművön csak a klub alkalmazottai és a labdarúgók  
tartózkodhatnak. 

Betegség utáni visszatérés szabálya:  
 

• A gyermek csak háziorvosi engedéllyel térhet vissza a rendszeres edzésekhez 
(„közösségbe mehet” kifejezés, valamint ennek a dátuma szerepeljen az 
igazoláson, valamint az orvos pecsétje és aláírása) 

Záró intézkedés 
Kedves Szülők: 
• Az általunk meghozott intézkedések Önök és Gyermekeik és Hozzátartozóik 

égészségének védelme érdekét szolgálják. Kérünk mindenkit tartsa be az 
intézkedéseket, hogy mihamarabb minden visszatérjen a megszokott rendjébe. 

• Az intézkedések a vírus helyzet pozitív és negatív változásait is követni fogják, 
kérjük figyelje mindenki a leveleinket! 

• Önök is tudják: „EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK” 
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