EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Hard Dog Race Not Just Run 2020
Szeretnénk, hogy a körülményekhez képest, minél nagyobb biztonságban tudjatok részt venni a
Hard Dog Race Not Just Run versenyen. Ennek érdekében a következő egészségügyi előírások
betartásában szeretnénk kérni az együttműködéseteket. Ebben mi igyekszünk a tőlünk telhető
legtöbb segítséget megadni Nektek!
A kormány 464/2020. (X. 22.) rendelete alapján 2020. október 22-től szigorodtak a maszkviselés
szabályai.
MINDEZEKNEK MEGFELELŐEN, AZ ALÁBBI INTÉZKEDÉSEINK LÉPNEK ÉRVÉNYBE:
 A rendezvény teljes területén minden látogató számára kötelező az orrot és a szájat is eltakaró maszk
viselése. A versenyzőknek is egészen addig kötelező a maszk, amíg a rajtszám rájuk nem kerül. Így mint
sportoló mentesülnek a maszk viselése alól. TEHÁT NEM KELL MASZKBAN FUTNI! Ha beérkeztetek a
célba és visszaöltöztetek, tehát már nincs rajtatok a rajtszám, ismét maszkot kell viselnetek! Annak, aki
ezt a szabályt nem tartja be, első felszólítás után, a második alkalommal el kell hagynia a rendezvény
területét. Kérünk benneteket, hogy vegyétek nagyon komolyan a maszkviselés szabályát, mert a
legfrissebb hatályos kormányrendelet alapján kötelező érvényűen be kell tartanunk és
tartatnunk mindenkivel!
"Azt a személyt, aki a maszkot az 1.§ (1) bekezdés j) pontja esetében a sportrendezvény szervezője
felszólítására sem viseli az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott módon, a sportrendezvény szervezője
köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a sportrendezvény helyszínét
elhagyja."
 Munkatársaink, amennyiben 2 méteren belülre kell, hogy menjenek Hozzátok, maszkot fognak viselni,
valamint minden munkatársunk rendszeresen kezet fog fertőtleníteni.
 Tarts távolságot! A rendezvény teljes és a pálya területén kérjük, ügyelj a személyes távolságra, ami
minimum 2 méter! A sorban álláskor jelzéseket is találsz, hogy könnyebb legyen a biztonságos távolságot
betartani.
 A Regisztrációs zónába belépés előtt mindenki számára kötelező lesz a kézfertőtlenítés.
 Mielőtt beállsz a Regisztrációs sorba meg fogjuk mérni a testhőmérsékletedet. Ha 37.9 C alatt van,
kapsz egy pecsétet, amely feljogosít a helyszíni regisztrációra. Amennyiben a testhőmérsékleted 37,9
C vagy efelett van, 10 perc múlva újra mérjük, ha ismét ez az eredmény akkor az egészségügyi csapathoz
irányítunk.
 Egészségügyi nyilatkozatot kell kitöltened és leadnod a regisztrációnál, a többi már megszokott
dokumentummal együtt.
 A rendezvény területén több helyen biztosítjuk a kézfertőtlenítés lehetőségét! Kérjük, élj vele!
 Idén sajnos elmarad az ölelés és az érmeket sem akasztjuk a nyakatokba - a befutócsomagot, a pólót és
az érmet is Ti magatok tudjátok majd elvenni a célban, munkatársaink segítségével!
Köszönjük a megértéseteket, türelmeteket és együttműködéseteket előre is!
EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT:
https://harddograce.hu/wp-content/uploads/2020/08/HDR_Covid_Nyilatkozat_2020_HU.pdf

