
 
FÜRDŐZZÖN BIZTONSÁGOSAN! Házirend kiegészítés 

ÉRVÉNYES: 2020. november 2. 
 
A BRIGETIO GYÓGYFÜRDŐ HÁZIRENDJE AZ ALÁBBI RÉSZEKKEL EGÉSZÜL KI:  
A vendégek a Brigetio Gyógyfürdőbe való belépéssel és a belépő megvásárlásával 
elfogadják a házirendet és annak kiegészítését és kötelezettséget vállalnak annak 
betartására. Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy jelen házirend a Brigetio 
Gyógyfürdő meglévő házirendjével együttesen alkalmazandó. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fürdőlátogatók magatartása, szokásai alapvetően 
befolyásolják a medencék vízminőségét, jelen helyzetben pedig még nagyobb 
hangsúlyt kap a helyes higiénés fürdőkultúra. Vigyázzunk magunkra és egymásra is! 

 
Kérjük, fürdőlátogatása során ügyeljen az alábbiakra: 
Amennyiben a fürdőlátogató vendégek száma eléri az egyidejű maximális 
kapacitást, úgy a Komthermál Kft. átmenetileg szüneteltetheti a jegyárusítást. 
 

 
Beléptetés általános szabályai  

 az épületekben kötelező a maszkviselés. A vendégek esetében 
kizárólag a medencékben és a szaunákban lehet eltekinteni a maszk 
viselésétől. Étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell 
a maszkot viselni. 

 PAPUCS HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! A vendéglátóhelyeken a saját 
törölközőjüket a székek ülő- és hátlapjára helyezve foglaljanak helyet.  

 Használják rendszeresen a kihelyezett kézfertőtlenítő szereket! 
 

 
Belépés, jegyvásárlás: 
- Csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató vendég fogadható. 
Kollégáink szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik a belépő vendégek 
testhőmérsékletét! 
- A Brigetio Gyógyfürdő épületében 1,5 méteres távolság betartásával 
tartózkodhatnak a sorbanálló vendégek, illetve a bejutásra várók. Amennyiben 
a belső térben tartózkodók száma eléri a maximumot, úgy a további érkezők 
az épületen kívül tartózkodhatnak, ott is az egymástól 1,5 m távolságot 
betartva. A belső térben a 1,5 m távolság a padozaton jelzésre kerül.  
- A jegypénztárnál egy családból, összetartozó vendégek közül csak egy álljon 
be a sorba, a többiek, kérjük, az épület előtt várakozzanak. 
 
 
 

 
 Távolságtartás 
A medencékben, a pihenő területeken a nem egy háztartásban élő vendégek 
között legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező.  
 
Szaunavilág 
A szaunákban és a pihenőterekben a 1,5 méteres védőtávolság megtartása 
kötelező. 
 
Medencébe lépés előtt 

- A medencébe lépés előtt kötelező az alapos, szappanos előfürdő. A 
medence igénybevétele után utófürdő javasolt.  

- Mindig használja a lábmosót! 
- Csak megfelelő, fürdési célú ruhában fürdőzzön, a medencébe lépés 

előtt ürítse ki zsebeit! 
 
Medencehasználat 

- Tartsa be a medencék maximális terhelhetőségére vonatkozó 
előírásokat! Kérjük, figyeljen kollégáink jelzéseire! 

 
Mosdóhasználat 

- A mosdók használatát követően az alapos kézmosás, kézfertőtlenítés 
mellett szappanos előzuhany ismételt alkalmazása szükséges.  

- Kérjük, a mosdóban is tartsák egymástól a 1,5 m távolságot! 
 
Öltöző 

- Kérjük, a várakozás közben is tartsák be a 1,5 m távolságot! 
 
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy amennyiben a fentieket 

megszegik, úgy egy figyelmeztetést követően, további figyelmeztetés, 

kártérítés és visszafizetési kötelezettség nélkül - egyoldalúan 

megtagadhatjuk a további szolgáltatást és elküldhetjük a vendéget! 

 
 
 


