
COVID-19 INTÉZKEDÉSI TERV 
 

 

Bevezetés 
 A Pannonsport Kft. fontosnak tartja, hogy a rendezvényeinek résztvevői a lehető legnagyobb 

biztonságban vegyenek részt az eseményen. A szezonális, főleg közösségben terjedő megbetegedések 
megelőzése érdekében a cég vezetése folyamatosan intézkedéseket hoz a főhatóságok iránymutatásai 
alapján.  
 

A SARS-Cov-2 járvány terjedése nyomán a nemzetek és országok folyamatosan lazítanak vagy 
szigorítanak intézkedéseiken, ahogy azt a szükség megköveteli. Ezek tükrében a rendezvény 
lebonyolításához intézkedési tervet készítünk az aktuális kormányrendeletek alapján, amelyek 
követése és betartása kötelező. 

 
Az intézkedési terv célja, hogy a SARS-CoV-2 járvány terjedése megelőzhető legyen, és 

valamennyi résztvevő egészsége és biztonsága garantálhatóvá váljon.  
 

Helyzetkép 
A COVID-19-es koronavírus emberről-emberre történő átvitele igazolt, terjedési módja 

cseppfertőzés és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktus. Lappangási ideje a 
jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-14 nap). Az eddigi adatok alapján a fertőzőképesség a 
tünetek meglétekor a legnagyobb, de jelenlegi ismereteink szerint nem zárható ki teljes 
bizonyossággal, hogy fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés kezdete előtt is, vagy 
tünetmentes hordozók is terjeszthetik. 
 

Keretrendszer 
▪ Az intézkedési terv célja, hogy vírusmentes körülményeket biztosítsunk az esemény 

megtartásához. 
▪ A legfőbb eszközök erre a higiéniai előírások, valamint a megfelelő távolságtartás biztosítása a 

résztvevők között.  
▪ A legfőbb eszköz az irányelvek betartására egyedi házirendek létrehozása, amelyet a 

rendezvény résztvevői kötelesek elfogadni. A rendezvényen való részvétel, és az ott érvényes 
szabályok betartása azonban minden esetben a részvevők egyéni felelőssége is.  

▪ Rendkívül fontos továbbá a kommunikáció, hogy mindenki előre értesüljön az újonnan hozott 
egészségügyi és biztonsági intézkedésekről, hogy be tudja tartani azokat.  
 

Az intézkedési terv hatálya 
Az intézkedési terv személyi hatálya kiterjed az esemény összes résztvevőjére, és az 

eseményen közreműködő valamennyi szolgáltató dolgozójára.  

Operatív stáb 
Az Intézkedési terv végrehajtására a Pannonsport Kft. a Koronavírus (SARS-CoV-2) elleni 

védekezésre és helyzetkezelésre operatív stábot hoz létre. Az intézkedési terv megvalósítása 
érdekében a stáb általános hatáskörrel rendelkezik. Az operatív stáb feladatai: 

▪ Az egészségügyi kockázatok monitorozása, a tennivalók meghatározása, azok 
végrehajtásának ellenőrzése.  

▪ A szükséges távolságtartás betartatása olyan helyszíneken, ahol torlódás vagy sor 
alakulhat ki. 

▪ A kijelölt helyeken a maszk viselésének felügyelete. 



▪ Más feladatok 
Továbbá, ha fertőzöttség gyanúja felmerül valamely résztvevőnél, akkor segítséget nyújt a 

hatályos Nemzeti Népegészségügyi Központ (https://www.nnk.gov.hu/) eljárásrendjéből következő 
lépések megtételében és ezzel párhuzamosan közreműködik a közösség többi tagja egészségének 
megőrzésében. 

Általános javaslatok a járvány megelőzésére 
Az egészség megőrzését és a járvány terjedését célzó egészségügyi szakmai ajánlások, 

intézkedések, jogszabályok betartása minden résztvevő számára kötelező, a kiadott útmutatások, 
irányelvek betartása mindannyiunk érdeke és kötelessége. 
 
 Az alapvető irányelvek, ajánlások a következők: 

▪ Mivel a náthához, (szezonális) influenzához hasonló, cseppfertőzéssel terjedő fertőző 
betegségről van szó, a megelőzéséhez hasonló alapvető higiénés szabályokat kell betartani. 

▪ Rendszeresen és alaposan mossunk kezet szappannal, alkalmanként legalább 30 másodpercig. 
Amennyiben nincs lehetőségünk a szappanos kézmosásra, alkalmazzunk alkoholos fertőtlenítő 
(baktericid és virucid hatású) kéztisztítószert. 

▪ Tüsszentéskor, köhögéskor tegyünk zsebkendőt az arcunk elé, vagy köhögjünk, tüsszentsünk a 
könyök hajlatunkba.  

▪ Kerüljük a nagy tömeget, a zsúfolt helyeket.  
▪ Sorban állas esetén tartsunk minimum 1,5m-es távolságot. 
▪ Viseljünk a szájat és orrot eltakaró arcmaszkot az előírásoknak megfelelően és 

cseréljük/tisztítsuk azt megfelelő rendszerességgel. 

Általánosan betartandó rendelkezések az esemény kapcsán  
Alapja a kockázatelemzés és ennek nyomán a vírus átadásának megelőzése. Az intézkedések 
meghatározásakor a hatóságok iránymutatásai, a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
 
Az alapvető intézkedések a következők: 

▪ Az esemény indulása előtt gondoskodunk valamennyi rendezvényhelyszín takarításáról, 
fertőtlenítéséről, vírusmentesítéséről. 

▪ Fokozottan kell ügyelni valamennyi használt létesítmény tisztaságára. 
▪ Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású (virucid) 

kézfertőtlenítő szernek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítő szernek és takarító 
szernek. 

▪ A megfelelő fizikai távolságtartás betartása rendkívül fontos a vírus tovább terjedésének 
megakadályozásában.  

▪ A közösségi terek gyakran érintett felületeinek (kilincsek, korlátok, közösen használt bútorok, 
asztalok, pultok, mosdók) virucid fertőtlenítése folyamatosan - az üzemelési idő alatt – min. 4 
óránként megtörténik.  

▪ Virucid érintésmentes adagolású kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk a teljes 
rendezvényterületen, különösen a közösségi terekben, illetve a vendéglátás szolgáltatások 
környékén.  

▪ A mosdókban gondoskodunk a szappantartók és fertőtlenítők töltöttségéről és 
működőképességéről. 

▪ A rendezvényen közreműködő – és résztvevőkkel személyesen kapcsolatba kerülő - 
munkatársak számára maszk viselése kötelező. 

▪ Érintésmentes digitális hőmérők a rendezvény teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.  
▪ A liftekben/személyfelvonókban a távolságtartás betartására táblákkal, feliratokkal hívják fel a 

figyelmet. 



▪ Valamennyi használt rendezvényhelyszínen az aktuális hatósági és járványügyi rendeletekben 
foglalt szabályozási működésnek megfelelően üzemelhetnek a légtechnikai berendezések. 

▪ A megfelelő átszellőztetés érdekében, a lehetőségekhez mérten minél tovább nyitva kell 
tartani a termek/terek ajtajait, ablakait. 

▪ Amennyiben rendelkezésre áll a helyszínen levegőztető berendezés, úgy a külső, friss levegő 
befúvásáról gondoskodni kell a vendégtérbe.  

▪ A szervező gondoskodik résztvevők és közreműködők megfelelő tájékoztatásáról, valamint a 
rendezvényhelyszínek szolgáltatójával megállapodik a létesítmény aktuális házirendjéről, 
Covid-19-cel kapcsolatban tett intézkedésekről. 

▪ A hatályos törvényi előírásokon felül is biztosítjuk az orvosi ügyeletet és megfelelő elkülönítő 
helyiséget COVID-19 megbetegedés gyanújának esetére.  

▪ A személyzet összes tagjának ismernie kell a Covid-19 eljárási protokollt. 
▪ Amennyiben ilyen eset merül fel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjének 

megfelelően kell eljárni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöld 
számokat hozott létre a korona vírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors es szakszerű 
megválaszolása érdekében: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456. 

 

Figyelem! 

 
Ha betegnek érzi magát, vagy köhög, fáj a torka, esetleg lázas, ne induljon el otthonról! 

Catering szabályok 
Cél: alapvető higiéniai előírások betartása, zsúfoltság elkerülése 
 
Szabályok: 

▪ A kiszolgáló pult előtt a padlón felragasztott pontok jelzik a biztonságos távolságtartást – 
sorban állás során biztosításra kerül a 1,5 méter távolságot. 

▪ Az étel elfogyasztása, az érvényben lévő szabályzásnak megfelelően, csak és kizárólag a lelátón 
történhet, ügyelve a távolságtartás szabályaira. 

Mosdók, vizesblokkok, mellékhelyiségek 
Cél: kulturált fertőtlenítés, érintésmentes mosdó használat 
 
Szabályok: 

▪ Poszterek kihelyezése a helyszíneken – tájékoztatás a helyes kézmosásról. 
▪ Érintésmentesen adagoló papírtörlő kihelyezése, utántöltése. 
▪ Érintésmentes fertőtlenítő szappan kihelyezése, utántöltése 
▪ Teljes körű virucid, baktericid fertőtlenítő takarítás. 

 

Sportlétesítmények 
Cél: kulturált fertőtlenítés, tömeges gócokpontok kialakulásának elkerülése 
 
Szabályok: 

▪ Poszterek kihelyezése a helyszíneken – tájékoztatás a helyes kézmosásról. 
▪ Kézfertőtlenítő állomások kihelyezése a fontosabb útvonalak mentén 
▪ Kilincsek és korlátok rendszeres fertőtlenítése 
▪ Zárható szemetesek kihelyezése, rendszeres ürítése 
▪ Ahol sor alakulhat ki, padlóra felragasztott pontok jelzik a biztonságos távolságtartást – 1,5m 
▪ Beléptetésnél minden belépő testhője ellenőrzésre kerül 



Sportolás 
Cél: biztonságos sportolási lehetőség az alapvető higiéniai előírások betartásával 

o A résztvevőknek kötelező az arc eltakarására alkalmas maszkot hordania, ameddig a 
lőállásba nem állnak, valamint annak elhagyását követően is. 

o A fegyverellenőrzés előtt szintén testhőmérséklet mérésen esnek át a résztvevők. 
o A résztvevőknek kerülniük kell a teljes testi kontaktust (pl. győzelmi örömöt 

ünneplendő ölelés). 
o A Sportbaráti kézfogást a mérkőzés elején, illetve végén is a csapatoknak el kell 

hagynia, esetleg „alkarpacsival” lehet helyettesíteni. 
 
Szabályok: 

▪ Poszterek kihelyezése a helyszíneken – tájékoztatás a helyes kézmosásról. 

Megnyitó és záróesemény 
Cél: biztonságos, de az eseményhez illő megtartása az alapvető higiéniai előírások betartásával 
 
Szabályok: 

▪ A hozzászóló mikrofon helyett fix állványon rögzített mikrofonok kerülnek elhelyezésre, 
melyeket minden hozzászóló után fertőtlenítünk 

 

Intézkedések pozitív Covid-19 teszt esetén 
 

Amennyiben a rendezvény résztvevői közül bárkinél, megállapítják és pozitív teszttel bizonyítják, 

hogy megfertőződött Covid-19 betegséggel, az alábbi intézkedések lépnek életbe: 

▪ Azonnal értesíteni kell a Nemzeti Népegészségügyi Központot, és együtt kell működni velük a 

következő lépésekben; 

▪ Kivizsgálni, hogy az illető merre járt korábban, kivel kerülhetett kapcsolatba. 

▪ A résztvevő teljes csapatát át kell vizsgálni Covid-19 tüneteket keresve. 

▪ Amennyiben valaki nem érzi jól magát és feltűnnek a betegség tünetei, azonnal kapcsolatba 

kell lépnie a szervezőkkel, akik egészségügyi segítséget kötelesek nyújtani. 

▪ A COVID gyanú és pozitivitás esetén a résztvevő a rendezvényről, illetve a helyszínről 

eltávolításra kerül. 

▪  A közös(egy) gépjárművel érkezett személyek, kontakt személynek számítanak, így a 

kontaktok is a rendezvényről, illetve a helyszínről eltávolításra kerülnek.  

A rendezvényt követően 
 

▪ Amennyiben bárkinek pozitív Covid-19 tesztet mutatnak ki a rendezvényt követő 14 napban, 

azonnal értesítse a szervezőket. Ebben az esetben a szervezőknek ki kell vizsgálni, hogy kikkel 

került kontaktba az illető és köteleznie kell őket, hogy 14 napig karanténba vonuljanak. 

Találkozók 
 

▪ A személyes találkozókat a lehető legkisebb létszámmal kell megtartani 

▪ Szájmaszk használata kötelező 

▪ A résztvevőknek fertőtleníteniük kell a kezüket érkezéskor és távozáskor egyaránt. 



Felhasznált források 
▪ Nemzeti Népegészségügyi Központ COVID-19 ajánlásai 
▪ UFI ( Global Association of the Exhibition Industry) Global framework for 
▪ reopening 
▪ UFI, AIPC and ICCA Good Practice Guide for Re-Opening Business Events 
▪ exhibitions and B2B trade events post the emergence from COVID-19 
▪ AUMA Presseinfo 06.05. 2020 Politik setzt erste Signale für Messeneustart 
▪ RAI Amsterdam : https://www.rai.nl/en/rai-amsterdam/news-article/raiamsterdam-klaar-

voor-heropening-conform-anderhalve-meter-richtlijnen/ 
▪ WHO (World Health Organisation): Operational considerations for COVID-19 
▪ management in the accommodation sector 
▪ MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) COVID-19 kézikönyv szálláshelyek és 
▪ vendéglátóipari egységek részére 

Mellékletek 
A rendezvényhelyszíneken jól látható módon kihelyezendő információs táblák mintája 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje a koronavírussal kapcsolatban 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


