
NYÉKI IMRE USZODA 

IDŐSZAKOS JÁRVÁNYÜGYI HÁZIREND 

 

Türelmüket és megértésüket ezúton is megköszönve, az alábbiakról értesítjük Önöket. 

Az ismert járványügyi helyzet még nem múlt el, a vírus továbbra is itt van közöttünk, azonban az eddig 
meghozott szigorító intézkedések pozitív hatásaként egy mindannyiunk egészségét óvó szabályok betartása 
melletti nyitás megvalósítható. 

Az uszoda nyitva tartása: minden nap 6.00 – 19.00 óra. 

A szabadtéri medencék használata lehetséges (33 méteres-, 25 méteres medence és strandmedence). Az 
uszoda beltere, a szaunák, valamint a kültéren található jakuzzi és pancsolómedence nem üzemel! 

A járványügyi helyzet fennállásáig tartó időszakra vonatkozóan az alábbi biztonsági intézkedések és 
higiéniai szabályok követendők: 

1. Az épületben egy időben benntartózkodók létszáma maximálisan 395 fő. 
2. A szabadtéri 33 méteres medence befogadó képessége 40 fő, egy sávot egyszerre 5 fő használhat. 
3. A szabadtéri 25 méteres medence befogadó képessége 16 fő, egy sávot egyszerre 4 fő használhat. 
4. A szabadtéri strandmedence befogadó képessége 8 fő. A csúszda használata nem megengedett! 
5. Az épületbe való belépést követően, valamint az öltözők területén a kézfertőtlenítő és védőmaszk 

(szájmaszk) használata kötelező! 
6. A pénztárnál az esetleges sorban álláskor és az egész intézmény területén a 1,5 méteres biztonsági 

távolság megtartandó. Ezt talajon elhelyezett matricák segítik, amit minden esetben kérünk 
betartani. 

7. Kérjük, amennyiben tehetik, fizessenek bankkártyával. 
8. Kérjük, a belépésre jogosító karszalagot a karjukra feltenni szíveskedjenek. 
9. Bármilyen betegségre utaló tünet (láz, hányás, hasmenés, nehézlégzés, stb.), majd ezek elmúlását 

követően 3 napig tartózkodjanak az uszoda látogatásától! 
10. Az aulában csak azok tartózkodhatnak, akik az uszodai szolgáltatásokat igénybe kívánják venni! 
11. A belső medencetér továbbra is zárva tart. A belső medencék és szaunák nem vehetők igénybe!  
12. A férfiak az uszodai férfi öltözőt, a nők az uszodai női öltözőt tudják igénybe venni. Az öltözők 

egyszerre 20-20 fő által használhatók. 
13. A medencékbe lépés előtt előfürdő, utána utófürdő kötelező! Ezt megtehetik az öltözőkben és a 

kültéri zuhanyzóknál egyaránt. 
14. Az uszoda területén belül is legyenek kedvesek egymástól tartani a 1,5 méteres távolságot. 
15. Az uszoda látogatása kizárólag saját felelősségre használható! 

Újra várunk mindenkit szeretettel! 

Kérjük figyeljenek a szabályok betartására! Ez közös érdekünk, vigyázzunk egymásra, óvjuk egészségünket! 

Ebben kérjük támogató együttműködésüket, kívánva minden kedves vendégünknek biztonságos 
kikapcsolódást, sportolást. 

Tisztelettel: 

Az uszoda vezetősége 


