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HÁZIREND
Úszó és gyógytorna medence használatához
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az OORI teljes területe egészségügyi
intézménynek minősül, ezért mindenki köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy az a
folyamatos betegellátás rendjét ne zavarja.
Az aktuális órarend az uszodatérben kifüggesztésre kerül, kérjük, hogy szíveskedjenek
azt mindig figyelemmel kísérni. Bizonyos időszakokban torlódás előfordulhat, ezért
kérjük fokozott körültekintésüket!
1.) Általános szabályok
Az uszodát az Intézet dolgozói, hozzátartozóik, továbbá más külső személyek (a továbbiakban
együtt vendégek) az éves tagsági igazolvány kiváltását követően, a használati díj megfizetése
után saját felelősségükre vehetik igénybe.
Az OORI betegei orvosi indikáció alapján, a hidroterapeutával egyeztetve, elsősorban terápiás
időben vehetik igénybe az uszodai szolgáltatásokat.
Az uszoda területén csak nyitvatartási időben lehet tartózkodni, a nyitvatartási időről külön
körlevél rendelkezik, mely az uszodában, az Intézet intranetes felületén és a www.rehabint.hu
weboldalon megtekinthető.
Úszósapka viselése minden esetben kötelező.
Kötelező az előzuhanyzás/előfürdés, amely a medencehasználat előtti szappanos ruhátlan
zuhanyozást/fürdést jelenti.
Az uszoda használata előtt az úszómesternél minden esetben regisztrálni kell.
Terápiás időben valamint a terapeuta által vezetett úszó óra ideje alatt a szakmai felügyeletről
a hidroterapeuta, egyéb esetben az úszómester gondoskodik. Csoportos igénybevétel esetén az
Intézet szakmai felügyeletet nem biztosít (lsd. 4. pont).
Az úszómester és a hidroterapeuta utasításait mindenki köteles betartani!
Aki az úszómester és/vagy a hidroterapeuta utasítását figyelmen kívül hagyja, vagy az uszoda
házirendjét más módon megsérti, az uszoda területéről azonnal eltávolíttatható, és az okozott
kár megtérítésére kötelezhető.
TILOS:
 A medencékbe ugrálni és terápiás időben pillangó úszásnemben illetve
bukófordulóval úszni továbbá hangoskodással vagy bármely egyéb módon a terápiát
zavaró módon viselkedni!
 Az uszoda egész területén étkezni!
 A medencékbe játékot, egyéb, nem a terápiákhoz szükséges tárgyat bevinni!
 Az uszoda területén szaladgálni!
 Az uszoda területére babakocsival belépni!




Az uszoda területére utcai cipőben belépni! Váltócipő használata mindenkinek
kötelező!
Lejárt érvényességű, vagy más nevére szóló belépőkártyával az uszodai
szolgáltatásokat igénybe venni!

Kisgyermekes családoknak az uszoda látogatása a terápiás időben nem ajánlott!
A kis terápiás medencét kizárólag az intézeti betegek használhatják terápiás célból, a
hidroterapeuták felügyelete mellett!
10 év alatti gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat az uszoda területén.
A házirend betartatásáért az úszómesterek és a hidroterapeuták a felelősek!
2.) Betegekre vonatkozó szabályok
Az uszodát az OORI fekvő- és járóbetegei bentfekvésük ideje vagy a járóbeteg kezelés
időtartama során, a beutalási rend alapján, az előre meghatározott órarendben, elsősorban
terápiás időben vehetik igénybe.
Terápiás idő:
Hétfő-Szerda-Csütörtök
Kedd:
Péntek:

9.00 - 13.00
9.00 - 13.45
8.15 - 13.00

A fentieken kívül az OORI fekvőbetegei csak a kezelőorvos engedélye birtokában, a
hidroterapeuta által vezetett úszó óra keretében vehetik igénybe az uszodát, Az úszóóra
időpontját a nyitva tartásról szóló külön körlevél tartalmazza.
A járóbetegeknek a terápiás óra vége után el kell hagyniuk a medencét! Beutalójuk csak a
terápiára érvényes. Más esetben úszásra vendégként van lehetőségük.
A terápia kezdetéig betegeink a medence melletti padokon, vagy az emelőnél várakozhatnak,
vízbe merülés csak a hidroterapeuta engedélyével lehetséges.
A betegemelőket kizárólag az úszómesterek és a hidroterapeuták használhatják. A
mozgáskorlátozott vendégek számára, ha ez szükséges, az úszómesterek biztosítják az emelők
használatát. Terápiás időn kívül az úszómester a liftre való átülést nem köteles segíteni.
3.) Vendégekre, dolgozókra vonatkozó szabályok
A vendégek számára rekreációs és szabadidősport céljából az uszodát használni a számukra
kijelölt, a külön körlevélben szereplő nyitvatartási időben engedélyezett.
Kérjük, hogy terápiás időben a vendégek ne akadályozzák a betegek öltöző- és
medencehasználatát!
4.) Csoportos igénybevételre vonatkozó szabályok

A külső, szerződéses partnerek szervezésében érkező csoportos igénybevevők (úszóiskola,
csoportos torna, stb. résztvevői) csak a szerződéses partner által biztosított szakmai felügyelet
mellett léphetnek be az uszoda területére, és csoportosan kötelesek azt a foglalkozás végén
elhagyni. A medencetér elhagyásának legkésőbbi időpontja a foglalkozás órarend szerinti
vége.
A szakmai felügyeletet ellátó személyek kötelesek fokozottan figyelni arra is, hogy az általuk
vezetett csoport tagjai a házrendet betartsák.
5.) Egyéb igénybevételre vonatkozó szabályok
A 2-4). pontokban leírtakon kívül az uszoda igénybevételének egyéb módja nem lehetséges.
Kivétel ez alól eseti jelleggel az OORI vezetése által engedélyezett módon lehetséges,
elsősorban a saját, vagy szerződéses rendezvények közönsége számára.
A házirend hatályba lépésével egyidejűleg valamennyi, az uszoda működése tárgyában
kiadott, a házirendtől eltérő tartalmú korábbi belső szabályozó hatályát veszti.
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