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Válogatott 
Események 

Hazai rendezésű 
összetartások

A válogatott események minden korosztályban és
szakosztályban a résztvevők COVID-19 antigén tesztelésével
kezdődik. Ahhoz, hogy valaki részt tudjon venni a programon,
negatív tesztet kell produkálnia az MJSZ által szervezett
tesztelésen, amit a Szövetség szerződött partnere hajt végre.
A tesztelések az eseménynek otthont nyújtó helyszínen kerül
sor, vagy egy előre megszervezett tesztelési helyszínen.

A tesztelés után a meghívott játékosok az eredményre
várakoznak, vidéki tesztelési helyszín esetén addig nem
szállhatnak fel a játékosok az őket a válogatott program
helyszínére szállító buszra, amíg a negatív eredmény nem
érkezik meg.
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Válogatott 
Események

Antigén tesztek, 
PCR tesztek 

adatkezelése

A tesztek adatkezelésével (így az eredményével is) a
csapatvezetők, a válogatott mellett dolgozó egészségügyi
személyzet, a fizioterapeuták, vagy a technikai stáb kijelölt
tagja(i) vannak megbízva (a kijelölt személyekről a helyszínen
informálják a résztvevőket). Ők azok, akik felügyelik a
tesztelési folyamatot és engedik be a játékosokat az öltözőkbe
vagy fel a buszokra, buszos szállításnál, a negatív
teszteredmény tudatában.

Az antigén teszteredményeket az adatkezeléssel megbízott
személyek összegyűjtik, ha esetleg utazás során szükség van
rá, akkor kiosztják a játékosoknak. A teszteredmények
tárolása szükséges a veszélyhelyzet megszűnéséig, azt
követően pedig megsemmisítésre kerülnek.
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Válogatott 
Események

Nemzetközi tornák 
és utazások

Nemzetközi tornákra a felkészülés ugyanolyan módon kezdődik, mint egy
hazai összetartás. Negatív antigén teszt nyitja a kaput minden
játékosunknak a szerepléshez.

Az utazáshoz és a külföldön megrendezett eseményeken, a rendező
ország szabályait követve, PCR tesztre is sor kerülhet. Ezen tesztek
eredményeit az adatkezeléssel megbízott személyek, csakis a rendező
ország, illetve a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) előírásainak eleget
téve használhatják fel.
Minden esetleges további PCR tesztre és azok eredményeire az adott
eseményen ugyanezen szabályok vannak érvényben.

A PCR tesztek eredményei a veszélyhelyzet végéig tárolásra kerülnek.

Hazaérkezéskor újabb antigén tesztelésen esnek át a résztvevők, a
válogatott programba történő negatív belépés és kilépés biztosítása
érdekében.
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Válogatott 
Események

Tesztelések 
adminisztrációja -
Vizsgálati lelet lap 

kitöltése

Mind az antigén tesztek, mind a PCR tesztek elvégzéséhez minden
résztvevőnek egy „Vizsgálati lelet” lapot kell kitöltenie ahhoz,
hogy a tesztelések elvégezhetőek legyenek. A „Vizsgálati lelet”
lapot utólag az adatkezelésre kijelölt személyek kezelik és tárolják
majd az eseményhez kapcsolódóan a veszélyhelyzet megszűnéséig.

A PCR tesztek eredményei megtalálhatók minden érintett EESZT
adatlapján, web-es felületén.

Minden további PCR tesztre az adott eseményen ugyanezen
szabályok vannak érvényben.

Az adatkezelési nyilatkozatban minden 18 év alatti játékos
törvényes képviselőjét megkérjük nyilatkozzon arról, hogy
engedélyezi a kiskorú gyermek vizsgálati lapjának kitöltését és a
tesztelés elvégzését, illetve az eredmény kezelését.
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Válogatott 
Események

Kizárás a 
programról

Ha valakinek a teszt eredménye pozitív, abban az esetben az
adatok kezelésével megbízott személy félre hívja az adott érintettet
(játékost vagy stábtagot) és négyszemközt közli vele a sajnálatos
pozitív eredményt és megkéri arra, hogy térjen haza.
A kijelölt személy felhívja a játékos figyelmét a COVID-19 átesettség
utáni visszatérés szabályaira is:
http://www.osei.hu/images/stories/osei/munkatarsaknak/10.28.COVID-Sportba-val-visszatrs.pdf
http://www.osei.hu/images/stories/osei/01.21.Oltott-sportolk-COVID-utni-visszatrse.pdf

Ezen intézkedések célja, hogy minél jobban ki tudjuk zárni a COVID-
19 világjárvány terjedését a válogatott keretein belül. A
legfontosabb, hogy meg tudjuk óvni a játékosaink, stábtagjaink és
hozzátartozóik egészségét.
A jelen protokoll egységesen az összes MJSZ által szervezett
válogatott programra érvényes.
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