
2. sz. melléklet 

 

Tájékoztatás 

a Semmelweis Egyetemen megtartásra kerülő rendezvények szervezésével kapcsolatosan 

 

(1) A megtartott rendezvények esetében a szervező hívja fel a résztvevők figyelmét olyan 

egyszerű intézkedésekre, melyek segíthetnek csökkenteni a vírus terjedését (kézfogás 

mellőzése, kellő távolság tartása, lázas vendégek ne vegyenek részt a rendezvényen, 

stb.).  

(2) Csak olyan helyszínen szervezzen eseményt, ahol biztosított a kézmosás, vagy 

kézfertőtlenítés és a megfelelő szellőztetés lehetősége. 

(3) Amennyiben a megfogalmazott új irányelvek miatt a szervezőknek nem várt anyagi 

kiadásaik keletkezhetnek, akkor kérem, hogy az események esetleges lemondásából 

vagy módosításából keletkező többletkiadások elszámolhatóságával kapcsolatban 

egyeztessenek a pénzügyi ellenjegyzővel vagy tájékoztassák a rendezvény 

lebonyolításának szervezésében résztvevő gazdasági ügyintézőt is. 

(4) A fertőzéssel érintett területekről lehetőség szerint ne fogadjanak vendégeket. Az 

innen érkezőknek kötelezően karanténba kell vonulniuk magyarországi tartózkodási 

helyükre (otthonukban) 14 napig, mielőtt részt vesznek bármilyen egyetemi 

eseményen, vagy tanórán. Ez azon vendégekre is vonatkozik, akik csak átszállás 

miatt voltak fertőzött területen. 

(5) A rendezvény szervezője előzetesen tájékoztassa az alábbiakról a meghívottakat: 

a) Ismerjék meg az egyetem koronavírusról létrehozott honlap felületén olvasható 

tájékoztatókat. 

b) Lázzal, betegséggel küzdő résztvevő maradjon otthon.  

c) Hívja fel a figyelmet a szokásos prevenciós óvintézkedésekre. 

d) Hívja fel a figyelmet arra, hogy ez egy folyamatosan változó egészségügyi helyzet, 

és a rendezvények bármelyik pillanatban lemondásra kerülhetnek. 

(6) A szervezőknek minden résztvevő figyelmét fel kell hívnia egyetemünk 

iránymutatásaira. 

(7) Rendezvényhelyszínekkel kapcsolatos megfontolások: 

a) Olyan helyszínt válasszon, ami elég nagy méretű ahhoz, hogy a várható résztvevők 

száma alapján ne legyen lehetséges a zsúfoltság. Érdemes megfontolni, hogy az étel 

és italpultok szétszórtan legyenek felállítva, valamint az ételek és italok különálló 

adagokban, egységekben legyenek, ill. külön vizes palackokban. Ajánlott elkerülni 

olyan ételek szervírozását, ahol sok kéz érintkezhet az étellel, pl. aprósütemények.    

b) A szakhatóságok nem javasolják arcmaszk használatát a vírus terjedése ellen 

tünetmentes emberek számára. Így nem szükséges arcmaszkokat biztosítani a 

közönség számára a rendezvényeken. 

(8) A rendezvény során:  

a) Legyenek kihelyezve információs táblák, vagy poszterek, esetleg információs 

pultok, vagy digitális kijelzők, melyek felhívják a résztvevők figyelmét a 

prevenciós óvintézkedésekre. Az egyetem kézmosást bemutató videója, valamint a 

helyes kézmosásról és alkoholos kézfertőtlenítésről szóló folyamatábrák elérhetők 

az alábbi felületen: http://semmelweis.hu/koronavirus/kezhigiene/  

http://semmelweis.hu/koronavirus/kezhigiene/


b) A rendezvény elején, és során is folyamatosan tegyenek bejelentéseket, 

közleményeket, azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek a résztvevők a maguk 

védelmében és a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. 

c) Ösztönözzék a résztvevőket arra, hogy kézfogás helyett más, bőrkontakust nem 

igénylő üdvözlési formákat használjanak. 

(9) A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is bármikor adnak információt az 

új koronavírussal kapcsolatban a hét minden napján 24 órában ingyenesen hívható 06 

80 277-455 vagy 06 80 277-456 információs számukon. 

 

 


