
Covid-19 Szabályzat 

- szükséges intézkedések a járványügyi helyzet kapcsán - 

Régiós Roadshow 

Kedves Vendégeink! 

A rendezvény megtartása kapcsán számos óvintézkedés megtételére kerül sor, annak 

érdekében, hogy a rendezvényen történő részvételük során minimalizáljuk a vírus 

terjedésének kockázatát. 

Az összefoglaló tartalmaz minden olyan intézkedést, amellyel Önök találkozhatnak a 

fórumon, illetve összefoglalja, hogy miben kérjük az Önök szíves együttműködését. 

Az esemény alatti óvintézkedések 

• A részvevők érkezését megelőzően a terem teljes fertőtlenítésen esik át. A 

programot megelőzően fokozott figyelmet fordítanak a székek, kilincsek, illetve 

a mosdók fertőtlenítő takarítására.  

 

• A székeket egymástól a járványügyi szabályoknak megfelelő távolságra 

helyezzük el, így kérjük, azokat ne mozgassák el. Egyebekben a termekben 

külön ültetési szabályt nem alkalmazunk.  

 

 

• A megfelelő átszellőztetés fenntartása érdekében, a lehetőségekhez mérten 

minél tovább nyitva tartjuk a terem ajtajait, nyílászáróit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A résztvevőktől kérjük 

• A tájékoztató fórumunkon csak tünetmentes, védettségi igazolvánnyal 

rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

• Kérjük, hogy a lehetőségekhez mérten ügyeljenek a biztonságos fizikai távolság 

megtartására. 

 

• Használják a helyszínen a kihelyezett kézfertőtlenítőket.  

 

• Orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező a rendezvény teljes időtartama 

alatt. Kivételt képeznek ez alól az előadók előadásaik megtartásának ideje alatt 

és a vendégek, felszólalásaik, valamint a szünet alatti italfogyasztás idejére. 

 

• Fontos, hogy kerüljük a maszk érintését viselése közben.  

 

• Mellőzzék a kézfogást! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Érkezéskor 

 

• Minden résztvevő a regisztrációt követően írásban nyilatkozni köteles, hogy 

nincsenek COVID-19 tünetei, nem áll hatósági megfigyelés vagy karantén alatt, 

az elmúlt 14 napban nem érintkezett igazolt COVID beteggel, illetve COVID 

gyanús beteg ápolásában nem vett részt. 

 

A rendezvény kizárólag védettségi igazolvány felmutatásával látogatható! 

A rendezvényen minden vendégünk saját felelősségére vesz részt! 

 

• A találkozóra érkező vendégek egészsége védelmében a bejáratoknál 

érintésmentes kézi hőmérővel mérjük az érkezők testhőmérsékletét. 

Amennyiben a mért testhőmérséklet 37.5 °C vagy annál magasabb egy 10 

perces türelmi idő elteltével egy újabb mérést végzünk, mely alapján végleg 

eldől, hogy a látogató beléphet-e az épületbe. 37.5 °C testhőmérséklet vagy 

attól magasabb érték esetén a néző nem léphet be 

 

• A regisztrációs idősávot megnöveltük, a regisztráció során figyelünk a 

biztonságos távolságtartásra. 

 

A rendezvényig folyamatosan figyeljük az Operatív Törzs ide vonatkozó ajánlásait és 

a vonatkozó kormányzati intézkedések, jogszabályok, előírások változását, amiről 

tájékoztatni fogjuk Önöket. 

A belépési és részvételi szabályokkal kapcsolatos változtatás jogát fenntartjuk a 

hatályos jogszabályi rendelkezésekhez igazodva.  

Megértésüket köszönjük! 

 

Veszprém, 2021. május 07. 

 


