
 

Egészségügyi biztonsági óvintézkedések 

A SARS-Cov-2 koronavírus és az általa okozott betegség (COVID-19) újabb terjedése a világban és 
hazánkban is arra sarkall minket, hogy egészségügyi biztonsági óvintézkedéseket vezessünk be 
rendezvényünkön. 

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, 
majd a közelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a 
kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésével bejuthat a szervezetbe. (forrás: koronavirus.gov.hu) 
Így ezek ellen kell védekeznünk. 

Az alábbiakban foglaltuk össze, jelen állás szerint milyen biztonsági intézkedéseket tervezünk: 

Biztonságos Magyar Marketing Fesztivál (2021.01.21.) szabályai: 

1. Maximális létszám offline: 500 fő 
2. Kötelező, orrot és szájat eltakaró minimum 3 rétegű maszk, amit a jegy árában biztosítunk. 

Ennek nem vagy helytelen hordása a rendezvényről való kitiltással jár. 

3. A résztvevőktől helyszíni regisztrációt megelőzően, elektronikus nyilatkozat bekérése javasolt 
azzal kapcsolatosan, hogy a résztvevő nem rendelkezik a Covid-19 tüneteivel, nem állnak 
karantén alatt, az elmúlt 14 napban nem érintkeztek igazolt Covid beteggel, illetve Covid 
gyanús beteg ápolásában sem vettek részt. A résztvevőknek nyilatkozni kell, hogy a 
rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt. 

4. Belépéskor a sorban állást irányítjuk, a távolságtartásra figyelünk. 

5. Belépéskor kötelező „no-contact” lázmérés a maszkban és gumikesztyűben dolgozó 
hoszteszek által. Hőemelkedés vagy láz esetén a vendég nem léphet be. 

6. Kézfertőtlenítők kihelyezése. 

7. Köhögési etikett szabályának kommunikálása: papír zsebkendő használata, annak hiányában 
behajlított kar könyöhajlatába történő köhögés, tüsszentés. (forrás: koronavirus.gov.hu) 

8. A 1.5 méteres távolságra (közlekedésnél, előadás hallgatásakor) figyelés aktív 
kommunikációja. 

9. Hosszú szünetek, rendszeres szellőztetés. 

10. „No contact” szabály a konferencia egész területén: a kézfogást a szervező nem ajánlja. 
Viszont zöld és piros jelzést biztosít, hogy ki az aki a kézfogást engedélyezi maga részéről. 

11. Catering szolgáltatás a rendezvényszervező által nem lesz. 

12. A kiállítók által kínált promo-catering (pl. kávé, pogácsa) nem engedélyezett. 

13. Előadóknál mikrofon és prezenter előadások utáni azonnal fertőtlenítése. 

14. Rendezvényteremben előre csomagolt jegyzetfüzet és írószer biztosítása. 

15. Fő kulcsszavak aktív kommunikációja: Távolságtartás, Maszkviselés, Fertőtlenítés. 

A szabályok elkészítésekor figyelembe vettük a hatályos jogszabályokat, a koronavirus.gov.hu és a 
Magyar PR szövetség ajánlásait, valamint egyeztettünk, tanultunk a rendezvényszervező kollégák 
már meglévő tapasztalataiból, ajánlásaiból, publikált szabályzataikból. 


