
ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK A JÁRVÁNY MEGELŐZÉSÉRE 

 » A rendezvény szervezői saját intézkedési tervet dolgoznak ki, hogy maga a rendez-
vény és annak helyszíne biztonságos környezetet nyújtson mind az ott dolgozók, 
mind a rendezvény résztvevői számára. Az intézkedések meghatározásakor a ható-
ságok iránymutatásai, a vonatkozó jogszabályok az irányadók, emellett a szervezők 
szükség esetén folyamatosan konzultálnak a hatóságokkal.

 » Az intézkedési terv vonatkozó részei egyértelműek  minden munkatárs számára,  
és a rendezvények résztvevője számára megismerhetővé tesszük. 

COVID-19 HIGIÉNÉS ELŐÍRÁSOK

 » A rendezvényen fokozottan ügyelünk a tisztaságra, elegendő számban és mennyi-
ségben rendelkezésre fog állni vírusölő hatású kézfertőtlenítő szer, valamint szintén 
vírucid hatású felület-fertőtlenítő szer és takarító szer

 » Megfelelő fizikai távolságtartás betartása rendkívül fontos a vírus terjedésének 
megakadályozásában:

 » A pénztárakat, pultokat, munkaállomásokat egymástól 1,5 méter távolság-
ban alakítjuk ki

 » Ahol sorban állás fordulhat elő, ott 1,5 méterenként jól látható jelzéssel biz-
tosítjuk, hogy tartható legyen a várakozó vendégek között a távolság

 » A közösségi terek gyakran érintett felületeinek vírucid fertőtlenítése folyamatosan 
megtörténik a rendezvény teljes időtartama alatt.

 » Vírucid kézfertőtlenítő lehetőséget biztosítunk a teljes rendezvény területen, különö-
sen a közösségi terekben és a vendéglátás szolgáltatások környékén. A mosdókban 
gondoskodnk a szappantartók töltöttségéről és működőképességéről. 

 » A rendezvényszervezőknek és a helyszínen dolgozóknak, előadóknak ismerniük kell:

 » A COVID19 tüneteit és lehetőség szerint fel kell tudniuk ismerni az esetlege-
sen beteg személyeket

 » A Nemzeti Népegészségügyi központ által kiadott “Eljárásrend a 2020 évben 
azonosított új koronavírussal kapcsoaltban” eljárását és a vonatkozó ható-
ságok elérhetőségeit 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljaras-
rend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban
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 » A rendezvényen közreműködő és a látogatókkal, kiállítókkal személyesen kapcsolat-
ba kerülő munkatársak számára maszk és kesztyű biztosítása és viselése kötelező

 » A rendezvényen résztvevő vendégeknek, előadóknak kötelező a maszk viselése, 
kiemelten a közösségi terekben, mosdókban és a catering ellátás területén

 » Az előadók kézi mikrofont használnak, amelyet minden használat után fertőtlenítünk

 » Érintésmentes digitális hőmérőnek mindig rendelkezésre kell állnia a helyszínen  
az ott dolgozók által könnyen elérhető helyen

 » A látogatók, a vendégek és a közreműködők megfelelő tájékoztatásáról előzete-
sen gondoskodunk (a létesítmény aktuális házirendje, COVID19-cel kapcsolatos 
intézkedések)

 » A hatályos törvényi előírásokon felül biztosítunk megfelelő elkülönítő helyiséget 
COVID 19 megbetegedés gyanújának esetére. Amennyiben ilyen eset merül fel,  
az ügyeletes orvoson túl értesíteni kell a mentőket. A Nemzeti Népegészségügyi  
Központ ingyenesen hívható zöld számokat hozott létre a korona vírussal kapcsola-
tos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében:  
06-80-277-455 vagy 06-80-277-456

RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 » Építés, rendezvény előkészítés, bontás: 

 » Cél az érintésmentes, kontrollált belépés, munkavégzés megvalósulása.

 » Minden helyszínre belépő megkapja(lehetőség szerint) előre a szervezői 
belépőt, csak ennek birtokában tartózkodhatnak a helyszínen.

 » A rendezvény szervezője előzetesen gondoskodik a dedikált útvonalakró

 » Az építési/bontási területen mindenki számára kötelező a kihirdetett  
higiéniai előírások betartása

 » A szervező köteles elvégeztetni a rendezvényterek takarításátmég  
a rendezvény nyitása előtt

 » A rendezvényre csak teljesen egészséges személyek léphetnek be  
(rendezvényen dolgozók nyilatkozatot töltenek ki erről)

RENDEZVÉNY IDŐTARTAMA ALATT 

 » A rendezvény szervezője gondoskodik az otthoni, online jegyvásárlási lehetőségről 
és nyomtatásról. Támogatja az otthoni regisztrációt, ehhez online belépőt küld  
a kiállítás résztvevőinek.

 » A rendezvény szervezője gondoskodik a kiállítás helyszínén a fenti jegyek érintés-
mentes leolvasásáról

 » A regisztrációnál plexi védőfalat alkalmazunks, a személyzetnek pedig az előírások-
nak megfelelően kötelező a védőfelszerelés viselése



 » Badge átadása érintésmentesen történik (magának tudja felakasztani, a nevét felírni)

 » A szervező érintésmentes lázmérőt alkalmaz belépéskor, szükség esetén az eljárás-
rend alapján jár el

 » A rendezvény szervezője szükség esetén gondoskodik egyedi, speciális fertőtleníté-
si lehetőségről

 » A rendezvény szervezője nem készít nyomtatott prospektust, kiadványt, helyette 
online változat elérhető a résztvevők számára

 » Létszám: bruttó rendezvényterülethez 3 m2/1 fő

 » A rendezvény szervezője gondoskodik arról, hogy a helyszínen legyen lehetőség 
maszkot és kesztyűt vásárolni

 » Annak érdekében, hogy minél kisebb eséllyel alakuljanak ki torlódások, tömegek, előre  
megtervezzük a vendégforgalmat, közlekedési útvonalakat, tartózkodási tereket:

 » Be-és kijáratok

 » forgalmi irányok meghatározása

 » Terek befogadóképességének meghatározása

 » Pontos berendezési tervek

 » Rendezvénytereket funkciójuknak megfelelően előre kategorizáljukés a szükséges  
biztonsági, takarítási és egyéb intézkedéseket/terveket ennek megfelelően készítjük el

 » Minden 50 főre 1 db kézfertőtlenítő állomást biztosítunklt, kiemelten a nagy forgal-
mú és a problémás helyeken (mosdók, ajtók)

 » A megfelelő átszellőztetés érdekében, a lehetőségekhez mérten minél tovább nyitva 
fogjuk tartani a termek/terek ajtajait, ablakait

 » Rendszeresen takarítjuk, fertőtlenítjük (óránként) a kilincseket, korlátokat, gyakran 
használt felületeket

BÜFÉK, ÉTTERMEK

 » Egyedileg csomagolt étel és ital ellátást biztosítunk

 » A büfék előtt a padlón felragasztott pontok fogják jelezni a biztonságos távolságtar-
tást - sorbanállás esetén biztosítani kell a 1,5 méteres távolságot

 » Az önkiszolgáló büfékben a kínáló személyzet megfelelő védőfelszerelésben helyez-
kedik el, a vásárlóktól biztonságos távolságra

 » A kiszolgáló személyzet minden egységben kesztyűt, maszkot visel, rendszeres 
szűrésen vesz részt

 » Az ételek előre porciózása és csomagolása érdekében már az előkommunikációban 
ki fogjuk küldeni a menüt, hogy a vendégek előre ki tudják választani

 » Az egységekben az asztalokat úgy fogjuk elhelyezni, hogy egymástól minimum  
1,5 méter távolságra ülhessenek le a vendégek



 » Az asztalokat nem fedjük textillel, így a felületek könnyen takaríthatók maradnak

 » Kávészüneteknél egyesével, adagonként csomagolt süteményeket biztosítunk

 » Italpultoknál pincér szolgálja ki a vendégeket

 » Az ebédet külső helyszíneken szervezzük meg, így elkerülve a kis, zsúfolt területen 
történő ételfogyasztást

MŰSOROK, ELŐADÁSOK, PROGRAMOK

 » A fellépők, előadók teljesen külön útvonalon történő közlekedése biztosított, hogy  
a vendégekkel a lehető legkevesebb esetben kerüljenek közvetlen kontaktusba

 » A technikai eszközöket minden használat után fertőtleníteni fogjuk

 » A szervező biztosítja a színházteremben a külön érkező vendégek számára a tá-
volságtartást, szükség esetén kihagyott ülőhelyekkel, erre kollégáink érkezéskor 
figyelmeztetik a vendégeket

 » A szekciók közötti szünetekben köztes fertőtlenítő takarítást fogunk végezni.  
A rendezvényteremben nem javasoljuk a papírok és írószerek használatát 

MOSDÓK, VIZESBLOKKOK

 » Posztereket helyezünk el, amelyeken tájékoztatjuk a vendégeket a helyes  
kézmosásról

 » Óránként fertőtlenítő takarítást végzünk


