
PANDÉMIÁS IDŐSZAK ALATTI KIEGÉSZÍTŐ HÁZIREND 

PAKSI ÜRGEMEZEI STRAND 

A fürdő látogatók magatartása, szokásai alapvetően befolyásolják a medencék 

vízminőségét, jelen helyzetben pedig még nagyobb hangsúlyt kap a helyes higiénés 

fürdőkultúra. 

A fürdő látogatása során az alábbi szabályok betartása valamennyi vendég számára 

kötelező: 

1. A strand szolgáltatásai nem veheti igénybe az a személy,  

a) akinél fertőzés ténye vagy gyanúja áll fenn, vagy akit a hatóság karanténban 

tartózkodásra kötelezett (a karantén idején), 

b) lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő beteg, 

c) légúti tüneteket mutatók, 

d) görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű 

kóros elváltozással járó betegségben szenvedő, 

e) az ittas, a kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy, 

illetve az, 

f) aki a Házirendben rögzített feltételeket nem tartja be. 

 

2. A strand pénztárainak üzemelése 

A sorban állás helyszínein (pl.: pénztár, vendéglátóhelyek, csúszda, stb.) a várakozók 

között legalább 1,5 méteres távolság megtartása kötelező valamennyi vendég részére. A 

távolság megtartását a talajon felfestett jelzések segítik betartani. 

3. A strand szolgáltatásainak igénybevételének rendje, pandémiás helyzet 

fennállásának ideje alatt érvényes különleges szabályok 

 
Tájékozódjon! Mikor és milyen előírások betartása mellett lehetséges 
a fürdőlátogatás. 

 

Lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri vagy légúti megbetegedéssel ne 
menjen fürdőbe! A tünetek elmúlása után legalább még egy hétig 
maradjon otthon! 

 

Kerülje a közeli kontaktust! A fertőzés fő forrása a fürdőkben is az 
emberek közti érintkezés. 

 Váltsa meg a jegyét készpénzmentes (bankkártyás) fizetéssel. 
 Tartsa be az ajánlott védőtávolságot (1,5-2m) a medencékben, 

az öltözőben, a zuhanyzókban, az illemhelyeken és a 
vendéglátóipari egységekben is! Védje a fürdő alkalmazottait is, 
hiszen ők fokozottan ki vannak téve a fertőzésveszélynek! 

 Kerülje a kézfogást, a fizikai érintkezést! 



 

Csak megfelelő, fürdési célú ruhában fürdőzzön, a medencébe lépés 
előtt ürítse ki zsebeit! 

 

Papucs viselése kötelező! 

 

Fürdőzés, medencehasználat előtt és után valamint a mosdók 
használata után zuhanyozzon le meleg vízzel, szappannal! 

Mindig használja a lábmosót! 

 

Mosson kezet! A gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos 
kézfertőtlenítés továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb 
eszköze. 

 

Tartsa be a medencék maximális terhelhetőségére vonatkozó 
előírásokat, zsúfolt medencében ne fürdőzzön! 

 

Védje a gyermekeket! 
A gyermek és pancsoló medencében felnőtt nem tartózkodhat! 
Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában fürdőzhet! 

 

A medencében ne fogyasszon ételt vagy italt! 

 

Tüsszentés és köhögés esetén használjon papírzsebkendőt! 

 

A házirend betartását a mindenkori személyzet folyamatosan 
ellenőrzi! 

 

A vírus fürdővízzel való terjedésének kockázata megfelelő vízkezelés mellett rendkívül 

csekély. Helyes higiénés viselkedésével segítse most is az üzemeltetők munkáját! 

Fürdőzzön biztonságosan és mindig tájékozódjon! 
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