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Személyes sportorvosi vizsgálatok eljárásrendje járványügyi készenlét 

időszaka alatt, 

a 2020. június 15-től érvénybe lépő rendelkezések értelmében 

 

Az EMMI COVID-19 járványügyi helyzet kapcsán kiadott 06.12-i tájékoztatásának értelmében a 

járóbeteg egészségügyi tevékenységek 06.15-től időkorlátozás nélkül folytatódhatnak, illetve 

újraindulhatnak a megfelelő járványügyi óvintézkedések betartása mellett.  

 A vizsgálatokra való előjegyzés továbbra is telefonon történik.  

 A személyes sportorvosi vizsgálatokon kizárólag tünetmentes sportoló vehet részt, és  

 aki az elmúlt 2 hétben nem tartózkodott külföldön vagy igazolt COVID-19 beteg személy 

környezetében. 

 Minden sportolónak és kísérőnek kötelező szájmaszkot viselni! 

 A rendelőbe belépéskor hőmérséklet mérés szükséges.  

 Az előjegyzési időpontokat és a jelenlévők létszámát pontosan be kell tartani:  

◦ pontos érkezés, késedelem nélküli ellátás 

◦ egyszerre 1 várakozó sportoló jelenléte 

◦ kiskorúval maximum egy kísérő érkezzen 

◦ a váróban 1,5-2 méteres távolságtartás biztosítása. 

 A rendelő folyamatos fertőtlenítőszeres takarítása szükséges. 

 A dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert kell biztosítani. 

 A vizsgáló sportorvos és asszisztense kizárólag megfelelő védőfelszerelésben (orvosi 

köpeny, sebészi maszk) dolgozhat.  



 Intézményi, rendelőintézeti ellátás esetén a járványügyi szempontokat a fenntartónak 

figyelembe kell venni és alkalmazni kell (pre-triage). 

 A sportorvosi vizsgálatot megelőzően COVID-19 csekklista kitöltése szükséges, 

amennyiben COVID-19 gyanú áll fenn, a vizsgálatot meg kell szakítani. 

 A sportorvosi vizsgálat szokásos alapelemei a vizelet- és EKG-vizsgálatok, valamint a 35 

éven felülieknél a vérvizsgálat elvégzendő. 2 hónapnál nem régebbi hozott vizsgálati lelet 

bemutatása megfelelő körültekintéssel* elfogadható (*eredet, hitelesség, minőség). 

 A szokásos kiegészítő vizsgálatok (szemészet, ortopédia, neurológia, fül-orr-gégészet) 

egyidejű elvégzése megengedett. Egyéb okból történő halasztása a következő sportorvosi 

vizsgálatig, de maximum 6 hónapig lehetséges. Ezt a tényt az Online Regiszterben 

megjegyzésben rögzíteni kell! 

 Amennyiben a vizsgáló sportorvos olyan kiegészítő szakvizsgálatot igénylő 

rendellenességet talál a vizsgálat vagy a kórelőzmény kapcsán, amely az alkalmasságot 

vagy versenyképességet érdemben befolyásolja, az engedélyezést meg kell szakítani és azt 

a vizsgálatok elvégzését követően, azok eredményétől függően lehet elbírálni.  

 A sportolók figyelmét ezért már előjegyzéskor hívják fel arra, hogy a versenyengedély 

kiadásához szükséges dokumentumokat hozzák magukkal! Az átpecsételést lehetőleg 

kerüljék. 
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