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Fürdőlátogatásra vonatkozó tájékoztatás  

a Kormány 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete alapján 

A négymilliomodik COVID-19 elleni védőoltás első dózisának beadását követően, a 2020 

novemberében bezárt szabadidős létesítmények, így a termálfürdők is ismét megnyithatnak 

és fogadhat vendégeket. Az újranyitás és a vendégfogadás védettségi igazolványhoz kötött. 

Ennek megfelelően a fenti Kormányrendeletben foglaltak alapján, a Lenti Termálfürdő és 

Szent György Energiapark az újranyitást követően a következők szerint lesz látogatható: 

• A létesítmény a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő 

kiskorúak számára lesz látogatható 

• A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával 

történik 

• A védettség tényének ellenőrzése, kiskorúak esetén az életkor ellenőrzése a 

létesítmény feladata 

• A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon 

feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány 

bemutatására külön is felhívható azzal, hogy a létesítmény az adatokat semmilyen 

módon nem rögzítheti 

• A létesítmény üzemeltetője megtagadja a fürdő területére történő belépést, annak, aki 

a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon 

nem igazolja 

A közfürdők újra nyitásához kapcsolódva, a Nemzeti Népegészségügyi Központ útmutatót 

adott ki annak érdekében, hogy a fürdőző vendégek egészségkockázatát megelőzze, továbbá 

iránymutatást nyújtson a biztonságos fürdőüzemeltetéshez. A hatósági útmutató előírásait 

követve, a fürdőlátogatás során az alábbiakat kérjük Vendégeinktől: 

• Nem egy háztartásban élők között a parton legalább 1,5 m a vízben legalább 2 m 

távolság tartandó 

• A vendégek számára azokon a helyszíneken maszk viselése kötelező, ahol a 1,5 m 

távolság nem tartható (pénztár, öltözők, vizesblokkok), ez alól kivételt képez a 

medencetér 

• A fürdőt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző 

vendég látogathatja 

• A kihelyezett kézfertőtlenítő pontok használata és a mosdók használatát követő alapos 

kézmosás kötelező  

Fürdőlátogatásukat megelőzően, felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állunk 

rendelkezésre elérhetőségeinken: 

Telefon: 06 (92) 351 320 

E-mail: info@lentifurdo.hu 

Kérjük, az aktuális információkért kísérjék figyelemmel honlapunkat is: www.lentifurdo.hu 
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Szálláshelyre történő bejelentkezésről szóló tájékoztatás  

a Kormány 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete alapján 

A négymilliomodik COVID-19 elleni védőoltás első dózisának beadását követően, a 

szálláshelyeken ismét lehetséges a pihenés a koronavírus ellen védett személyek és 

gyermekeik részére. Az újranyitás és a vendégfogadás védettségi igazolványhoz kötött. 

Ennek megfelelően a fenti Kormányrendeletben foglaltak alapján, a Lenti Thermal Panzió és 

Kemping az újranyitást követően az alábbiak szerint fogad vendégeket: 

• A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett  

• A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával 

történik 

• A védettség tényének ellenőrzése, kiskorúak esetén az életkor ellenőrzése a 

szálláshely feladata 

• A szálláshely üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető 

alkalmazottja megtagadja a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a 

koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon 

nem igazolja 

 

Foglalásukkal kapcsolatban, vagy bármilyen egyéb felmerülő kérdésüket illetően készséggel 

nyújtunk tájékoztatást elérhetőségeinken: 

E-mail: szallas@lentifurdo.hu 

Telefon: 06 (92) 351368 

Kérjük, az aktuális információkért kísérjék figyelemmel honlapunkat is: www.lentifurdo.hu 

 

 


