
COVID-19 TÁJÉKOZTATÁS 
a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő házirendjének kiegészítő melléklete 

érvényes: 2021.július 3-tól visszavonásig 
 
VENDÉGEK 

 A vendégek a belépőjegy vásárlásával elfogadják a fürdő mindenkor érvényes 
házirendjét és annak COVID-19 kiegészítő mellékletét. 

 A szociális távolságtartás minimumának (1,5 m) betartása érdekében kérjük a 
padlón/lépcsőn/korláton jelzett pontokon várakozzanak a fürdő olyan területein, 
ahol sor képződhet (pénztárak, öltözőszekrény kulcs átvétel/leadás, öltözők, 
csúszdák, vendéglátóhelyek). 

 Azon vendégek számára, akik a fedett fürdő pénztárainál az épületen keresztül 
közelítik meg a strandot, javasolt a szájmaszk viselése az épületben tartózkodás ideje 
alatt.  

 Kérjük pénztárainkban való fizetésnél a készpénzmentes fizetési lehetőségeket 
részesítsék előnyben. 

 A bejáratoknál, vizesblokkoknál, öltözőknél kézfertőtlenítő kerül kihelyezésre, melyek 
használata ajánlott. 

 A vendégek zárt térbe (a fedett fürdő pénztárain keresztül) kézfertőtlenítés 
elvégzését követően léphetnek a fürdőbe. Azon vendégek, akik a belépési protokollal 
nem működnek együtt, vagy akiknél a COVID-19 vírus tünetei (láz, köhögés, orrfolyás, 
légzési nehézség) tapasztalhatóak, a fürdővezetés megtagadja a fürdő szolgáltatást és 
fürdő használatot (a jegyár visszatérítése nélkül). 

 Kérjük vendégeinket, hogy a zöldterületeken való lepakolásnál tartsák be a 
védőtávolságot a nem egy háztartásban élő más vendégektől és legalább 1,5 m 
távolság legyen meg köztük.  

 A medence használat előtt és után a zuhanyzás, valamint lábmosó használata 
kötelező! 

 A medencékben is javasolt a (nem egy háztartásban élő) fürdővendégek közötti 
legalább 1,5 m távolság betartása! 

 Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a gőzkamra párás környezete növeli a COVID-19 
fertőzés terjedésének kockázatát. 

 Az üzemelő közös terek (pénztár, vizesblokkok, öltöző) óránként, a gyakran érintett 
felületek 2 óránként, a játszótér eszközei naponta 2 alkalommal fertőtlenítésre 
kerülnek. A kölcsönözhető napozóágyak minden használat után fertőtlenítésre 
kerülnek. 

 A fürdő területén külső vállalkozók által üzemeltetett vendéglátóhelyek 
kézfertőtlenítőt helyeznek ki, sorban állásnál javasolt a legalább 1,5 m távolság 
tartása. 

 
MEDENCÉK, CSÚSZDÁK 

 A fürdő nem lépheti túl az NM rendelet alapján megengedett egyidejű legnagyobb 
terhelést és a napi terhelést. A medencék/szaunák egyidejű maximális 
terhelhetősége nem lépheti túl az NM rendelet alapján megengedett, üzemelési 
engedélyben rögzített létszámot, mely minden medencénél/szaunánál feltüntetésre 
kerül. 

 Gyermek és pancsoló medencékben felnőtt nem tartózkodhat. 

 Csúszdákra való várakozásnál is kötelező a vendégek közti 1,5 m-es védőtávolság 
betartása. 



 A medencekorlátok, vízbejutást segítő egyéb eszközök kapaszkodóit óránként 
fertőtlenítjük. 

 A vízminőség monitoring az alábbiakkal egészül ki:  
- A vízforgatásos medencék esetén 2 óránként ellenőrzésre kerül: 
szabad és kötött aktív klór; zavarosság; pH; hőmérséklet. 
- Technológiát elhagyó vízben 1 óránként ellenőrzésre kerül: a szabad aktív klór; pH; 
fertőtlenítőszer adagoló működése; vegyszerfogyás ellenőrzése naponta. 
- Töltő-ürítő medencénél ellenőrzésre kerül: pótvíz mennyiség naponta; 
laboratóriumi mikrobiológiai vizsgálat havonta; fertőtlenítést alkalmazó medencék 
esetén 2 óránként a maradék fertőtlenítőszer koncentrációja, PH, hőmérséklet. 

 
DOLGOZÓK 

 Minden fedett térben vendéggel érintkező valamint takarítást végző kolléga részére 
javasolt a szájmaszk és kesztyű viselése. Minden kolléga számára biztosítjuk a 
kézfertőtlenítőt. 

 A pénztárakban, az öltözőszekrény kulcs átvétel/leadásnál dolgozó kollégáinkat 
plexivel védjük. 

 Amennyiben a strand területén a COVID-19 vírus okozta megbetegedés tüneteit 
mutató vendég jelentkezik, akkor haladéktalanul el kell különíteni a többi vendégtől 
(elsősegélynyújtó hely), illetve a személyzettől. A vele kapcsolatos érintkezés csak 
teljes védőfelszerelésben (szájmaszk, védőkesztyű, arcvédő plexi) történhet. 
Haladéktalanul értesíteni kell az Országos Mentőszolgálat munkatársait. A fürdő 
területének teljes fertőtlenítést soron kívül el kell végezni. 
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