
Útmutatás az edzőtermeknek és fitnesz kluboknak 
a megelőző intézkedések, a COVID-19 betegség terjedésének megfékezése és kockázatának 

csökkentése érdekében 
 
 

1. Látható helyre kötelezően ki kell függeszteni a klub alkalmazottaira és vendégeire vonatkozó 
viselkedési szabályokat, valamint a Rekreációs és Fitnesz Szövetség szabályzatát a fitnesz klubok 
alkalmazottainak és használóinak viselkedéséről és a felszerelések biztonságos használatáról, 
 
2. A klub bejáratához fertőtlenítő szőnyeget kell helyezni, 
 
3. A klub nyitásakor és zárásakor, vagyis a munkanap elején és végén jól ki kell szellőztetni minden 
helyiséget, valamint fertőtleníteni kell minden munkafelületet, felszerelés, eszközt és egyéb 
tornaszert, valamint a klub padlóját. A munkanap során minél gyakrabban kell szellőztetni minden 
helyiséget, 
 
4. Az alkalmazottak vagy a vendégek minden egyes belépésekor minimum 70%-os alkohol alapú 
készítménnyel kézfertőtlenítést kell végezni, 
 
5. Minden alkalmazottnak kötelezően viselnie kell a személyi védőeszközöke, vagyis maszkot és 
kesztyűt a teljes munkaidő alatt, 
 
6. A vendégeknek saját törölközőt és egyéb higiéniai eszközöket kell használniuk, 
 
7. A vendégeknek előzetesen, telefonon, mobiltelefonon vagy e-mailben időpontot kell kérniük a klub 
szolgálatásainak használatára, 
 
8. A közös és mellékhelyiségek, mind amilyen a teakonyha, az öltöző, a zuhanyzó, a mosdó és 
hasonlók, használata csak akkor lehetséges, ha minden egyes használatot követően lehetőség van e 
helyiségek fertőtlenítésére, 
 
9. A tornaszerek és egyéb eszközök beosztását, illetve az edzés megszervezését úgy kell megtervezni, 
hogy a vendégek között mindig legyen legalább 2 méteres távolság, illetve 10 négyzetméter jusson 
vendégenként,  
 
10. A tornaszereket és egyéb eszközöket minden használat után fertőtleníteni kell, 
 
15. Abban az esetben, ha felmerül a gyanú, hogy valamelyik alkalmazott a COVID-19 fertőző 
betegség tüneteit mutatja (láz, valamint a jelek és tünetek egyike – köhögés, légszomj és nehéz légzés) 
a klub felelős személye köteles haladéktalanul eltávolítani ezt az alkalmazottat a klubból, azt 
javasolva neki, hogy azonnal jelentkezzen az egészségházban – a COVID-rendelőben, 
 
16. Abban az esetben, ha felmerül a gyanú, hogy valamelyik vendég a COVID-19 fertőző betegség 
tüneteit mutatja (láz, valamint a jelek és tünetek egyike – köhögés, légszomj és nehéz légzés) a klub 
alkalmazottja és/vagy felelős személye köteles figyelmeztetni a vendéget és megkérni, hogy hagyja el 
a szalon területén, azt javasolva neki, hogy azonnal jelentkezzen az egészségházban – a COVID-
rendelőben, 
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