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COVID protokoll a SZEDEÁK Nonprofit Kft. utánpótlás csapatai részére 

 
 
A jelenlegi magyarországi járványhelyzetet figyelembe véve, a hatályos járványügyi 
szabályokkal és protokollal összhangban, a SZEDEÁK Nonprofit Kft. az alábbi szabályokat 
hozza. 

A Kft. utánpótlás sportolói a kialakult helyzetben kötelesek a tőlük telhető mértékben 
mindent megtenni annak érdekében, hogy a COVID fertőzés felbukkanása elkerülhető 
legyen az sportszervezet berkein belül. A Kft. vezetése a kialakult helyzetben elvárja a 
SZEDEÁK Nonprofit Kft. összes sportolójától és munkatársától a hatályos 
rendelkezéseknek és iránymutatásoknak megfelelő, felelősségteljes viselkedést a 
hétköznapokban (maszkviselés, távolságtartás, rendszeres kézfertőtlenítés). 

Az edzésre való belépés előtt kötelező az edzéshelyszíneken található kézfertőtlenítő 
használata. Emellett kérjük, a biztonság kedvéért, minden játékos tartson magánál saját 
kézfertőtlenítőt arra az esetre, ha az edzéshelyszínen nem áll rendelkezésre. Az edzés 
megkezdése előtt az edzők lázmérést végezhetnek – 37.5 C testhőmérséklet felett, vagy a 
COVID fertőzés tüneteit mutató sportoló az edzésre nem léphet be. 

Amennyiben bármely sportoló környezetében COVID gyanús eset merül fel, arról 
haladéktalanul köteles tájékoztatni edzőjét, aki haladéktalanul értesíti a Kft. vezetését és a 
szakmai vezetőt. A tájékoztatás telefonon és írásban (e-mail: office@szte-szedeak.hu) 
történjen. A sportoló mindaddig nem látogathatja csapata edzéseit, ameddig a COVID 
gyanús eset PCR vizsgálata meg nem történt, és a járványügyi protokollnak megfelelően 
nem tudja igazolni azt, hogy az érintett nem fertőzödött meg a COVID-19 vírussal. Ez alól 
kivételt jelent, ha a sportoló maga két negatív PCR teszttel igazolni tudja, hogy nem 
fertőzödőtt meg a COVID-19 vírussal (vagy kéthetes karanténba vonul). 

Amennyiben a sportoló környezetében igazolt COVID fertőzött bukkanna fel, arról a 
sportoló haladéktalanul köteles tájékoztatni edzőjét, aki haladéktalanul értesíti a Kft. 
vezetését és a szakmai vezetőt. A tájékoztatás telefonon és írásban (e-mail: office@szte-
szedeak.hu) történjen. A sportoló mindaddig nem látogathatja csapata edzéseit, ameddig a 
járványügyi protokollnak megfelelően, két negatív PCR teszttel nem tudja igazolni, hogy 
ő maga nem fertőződött meg a COVID-19 vírussal. 

Amennyiben a sportoló a COVID-19 fertőzésre utaló tüneteket észlel magán, 
haladéktalanul értesítse háziorvosát! A járványügyi protokoll keretében a háziorvos 
értesítheti a mentőszolgálatot, akik elvégzik a tesztet. 
Amennyiben a sportoló COVID-19 vírussal történt megfertőződése igazolódik, a 
fertőzés tényéről köteles haladéktalanul tájékoztatni a csapata edzőjét, aki gondoskodik a 
csapat többi játékosának, valamint a Kft. vezetésének és a szakmai vezető azonnali 
értesítéséről. A tájékoztatás telefonon és írásban (e-mail: office@szte-szedeak.hu) 
történjen. 
Ilyen esetben a csapat edzéseit azonnali hatállyal felfüggesztjük! A hatályos 
járványügyi előírások szerint a fertőzött személlyel kapcsolatba került összes személynek 
kötelező karanténba vonulnia, a tesztelésükről első körben, kontaktkutatás keretében az 
állam gondoskodik. 
 
Az edzések újraindítására két esetben van lehetőség: 
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- a hivatalos kéthetes karanténidőszak leteltével, amikor a karantént a hatóság 
hivatalosan feloldotta 

- a járványügyi protokollban előírt, 2 db, 5 napon belüli negatív PCR teszt esetén  
amennyiben megfelelő számú játékos összejön. 

Amennyiben valamely csapat edzője fertőződik meg a COVID-19 vírussal, a fertőzés 
tényéről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Kft. vezetését, a szakmai vezetőt és a csapata 
játékosait. A tájékoztatás telefonon és írásban (e-mail: office@szte-szedeak.hu) történjen. 
Ilyen esetben a csapat edzéseit azonnali hatállyal felfüggesztjük! A hatályos járványügyi 
előírások szerint a fertőzött személlyel kapcsolatba került összes személynek kötelező 
karanténba vonulnia, a tesztelésükről első körben, kontaktkutatás keretében az állam 
gondoskodik. Az edzések újraindítására két esetben van lehetőség: 

- a hivatalos kéthetes karanténidőszak leteltével, amikor a karantént a hatóság 
hivatalosan feloldotta  

- a járványügyi protokollban előírt, 2 db, 5 napon belüli negatív PCR teszt esetén 
amennyiben a csapat edzései másik edzővel megoldhatóak és megfelelő számú 
játékos összejön.  

 

A járványügyi helyzet kezelésével kapcsolatban az MKOSZ főtitkára Bodnár Péter a 
következő nyilatkozatot adta ki: 

„Az MKOSZ ezúton értesíti Tagszervezeteit, hogy a mai naptól az MKOSZ honlapján a 
COVID-19 menüpont alatt elérhető a kosárlabda edzések és mérkőzések szervezésére 
vonatkozó, a járvány elleni küzdelem érdekében kialakított irányelveket tartalmazó 
dokumentum, valamint az NB I, az Amatőr felnőtt és az Utánpótlás korosztályokra 
vonatkozó aktuális készültségi szintek jelzése! 
Kérjük, hogy a készültségi szinteket a honlapon minden reggel ellenőrizni, és kosárlabda 
tevékenységüket a közzétett dokumentumokban az adott szinthez meghatározott 
irányelveknek megfelelően szervezni szíveskedjenek!” 
 

A Kft. összes edzője és más munkatársa köteles megismerni a fenti menőpont alatt elérhető 
ajánlásokat és dokumentumokat. 

 

A Kft. edzői és más munkatársai kötelesek minden reggel ellenőrizni az aktuális készültségi 
szintet, hogy a Kft. tevékenységét a közzétett dokumentumokban az adott szinthez 
meghatározott irányelveknek megfelelően szervezze. 

 

A Kft. vezetése járványügyi felelőst (felelősöket) jelöl ki.  
A járványügyi felelős adott esemény előtt köteles a „Jegyzőkönyv edzés és mérkőzés 
járványügyi intézkedéseiről” dokumentumot a helyszínen kézzel kitölteni a következő 
módon: a jobb felső sarokban szerepeljen a név és egy sorszám. Minden pénteken fotózva el 
kell küldeni a Kft. irodájába: office@szte-szedeak.hu, illetve hónap végén a többi 
dokumentációval együtt leadni az irodában. 
 

Edzés (UP, Törpkosár, Kosárpalánta, egyéni képzés…) esetén járványügyi felelős a jelen 
lévő vezető edző, vagy az általa megbízott, az edzés teljes idején jelen lévő segítő edző. 
 

Hazai mérkőzés esetén járványügyi felelős a jelen lévő vezető edző, vagy az általa 
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megbízott, a mérkőzés vagy torna teljes idején jelen lévő segítő edző vagy más munkatárs. 

Jamboree, Kosárpalánta, Törpkosár és más hasonló jellegű esemény járványügyi felelőse a 
jelen lévő főszervező, vagy az esemény teljes idején jelen lévő segítő edző vagy más 
munkatárs. 

 
A fiatal játékosok egészsége megőrzésének érdekében, illetve a sportorvosi engedélyek 
érvényességével kapcsolatban kérjük különösen az alábbiak figyelembevételét: 
Igazolt COVID-19 betegséggel összefüggésben számos keringési, légzőrendszeri és központi 
idegrendszeri szövődmény ismert. A sportolók szempontjából legfontosabb a vírusinfekciót 
követően jelentkező következményes szívizomgyulladás lehetősége. Emiatt bármilyen 
vírusinfekciót követően az intenzív sporttevékenység végzése kizárólag megfelelő 
körültekintés mellett lehetséges. Panaszmentes esetekben is indokolt a kardiológiai 
kivizsgálás (nyugalmi EKG és szívultrahang). A tünetmentes COVID-19 pozitív 
teszteredmény esetén legalább 2-4 hétig javasolt a fizikai kímélet, a verseny és 
szabadidősport mellőzése. Tünet és COVID-19 pozitív teszteredmény esetén ugyanez 6 hét. 
A sportorvosi-versenyzési engedély pozitív PCR teszteredmény esetén automatikusan 
felfüggesztésre kerül, a terápiás-karantén-biztonsági időszak leteltével újra kell indítani a 
versenyzési engedély megszerzésének folyamatát a sportorvosnál (lásd: (OSEI állásfoglalás 
COVID-19 myocarditis kérdésben). 
 

A Kft. vezetése nyomatékosan kéri, hogy ebben az időszakban azok a játékosok, akik 
bármilyen, felsőlégúti betegségre utaló tünetet, vagy egyéb, esetleges COVID fertőzésre 
utaló tünetet észlelnek magukon, azok maradjanak távol az edzésektől! 
Emellett nyomatékosan kérjük sportolóinkat, hogy a fokozódó járványügyi helyzetre való 
tekintettel kerüljék a tömegrendezvényeket, a zárt térben, sok ember részvételével zajló 
szabadidős eseményeket. 
 
Szeged, 2020. szeptember 15. 
 

A SZEDEÁK Nonprofit Kft. vezetése 
 


