Tisztelt Szülők, Sportolók és Szurkolók!

Tekintettel arra, hogy a már kihirdetett veszélyhelyzet keretében a kormány rendkívüli
intézkedéseket rendelt el az immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány megelőzésére,
az emberek egészségének és életének megóvása érdekében, kérjük, hogy a 41/2020. (III. 11.)
rendeletét az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedéseket fokozottan tartsák be. Kiemelt figyelemmel kell lenni a visszavonási érvényes
intézkedés 7. pontjára mely alapján:
„Tilos megtartani azt a rendezvényt, amelynek létszáma zárthelyen 100 főnél több, nem zárt helyen pedig 500
főnél több.”
A PSE működésére vonatkozó tilalom kiterjed tehát az edzésekre, mérkőzésekre, táborozásokra
valamint egyéb rendezvények megtartására is, a rendelkezéssel összhangban a PSE vezetősége
úgy határozott, hogy mindennemű sporttevékenység, valamint edzés megtartása
határozatlan ideig szünetel. A különböző sportszövetségek által kiadott közleményekben
foglaltakról (bajnokság újraindítása stb.) az érintett szakosztályvezetők tájékoztatása folyamatosan
történik, ezért kérjük Önöket, hogy a Rólunk- Elérhetőségek menüpontban található
elérhetőségeken érdeklődjenek a további fejleményekről.
A Pénzügyőr Sportegyesület vezetése elkötelezett abban, hogy maradéktalanul betartsa a
vonatkozó előírásokat ezzel is segítve megelőzni a világjárvány továbbterjedését, illetve megőrizni
az egyesületnél dolgozó alkalmazottak, edzők és sportolók egészségét, ezért a Kőér utcai
sporttelep és iroda további rendelkezésig ZÁRVA tart, a Pénzügyőr Sportegyesület edzői
pedig sportolóinknak otthon elvégzendő feladatokat adnak.
A vírus terjedésének megakadályozása érdekében továbbra is felhívjuk a figyelmet az
alábbi fontos teendőkre:
- rendszeresen és alaposan mosson kezet vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg kezét
kézfertőtlenítő szerrel – https://www.youtube.com/watch?v=MXpYOz5Q03M
- köhögéskor, tüsszentéskor takarja el száját behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, majd
azonnal dobja ki a zsebkendőt,
- kerülje a szemhez, szájhoz, archoz nyúlást,

- koronavírus fertőzésre utaló legkisebb jel esetén (láz, szárazköhögés, légszomj) tájékoztassa házi
orvosát és maradjon otthon!

Kérünk mindenkit a kialakult helyzet miatt, különös körültekintéssel figyeljenek önmaguk, illetve
mások egészségére! Mindenkinek sok erőt, türelmet, kitartást és egészséget kívánunk az
elkövetkezendő időszakhoz!

Megértésüket köszönjük!
Pénzügyőr SE

