TÁJÉKOZTATÁS A FONÓ RENDEZVÉNYEI SORÁN BETARTANDÓ
JÁRVÁNYÜGYI MEGELŐZŐ SZABÁLYOKRÓL
Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében
rendezvényeink során külön figyelmet fordítunk az járványügyi szabályok betartására. Kérjük
Közönségünk, Művészeink, minden Résztvevő részéről az alábbiak tudomásul vételét és
együttműködését a következőkre nézve:
1. A 285/2020. (VI.17.) Kormányrendelet 2.§ értelmében az épületben a jelenlévők
létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg
az 500 főt.
2. Kiemelt figyelmet fordítunk a fertőtlenítésre különös tekintettel a pultokra, asztalokra,
mellékhelyiségekre. A Fonó épületét naponta az erre a célra kapható fertőtlenítő
szerekkel tisztítják takarító kollégáink. Ügyeletes kollegáink a rendezvények alatt is
visszatérően fertőtlenítik a legfrekventáltabb felületeket (kilincsek, pultok stb.)
3. Kollégáink munkavégzés során maszkot viselnek. Pénzt, jegyet kezelő kollégáink
rendszeresen kezet fertőtlenítenek.
4. Kérjük, hogy rendezvényeink látogatását mellőzze, aki a koronavírusra utaló tüneteket,
vagy más, akut légúti betegség tüneteit észleli magán a rendezvény napján vagy azt
megelőző 14 napon belül!
5. Kérjük, hogy mellőzze rendezvényeink látogatását az is, aki igazoltan koronavírusos
személlyel találkozott az elmúlt 14 napban!
6. Kérjük, hogy tartsák egymás között belépéskor, jegyvásárláskor a 1,5 méteres
távolságot, legyenek türelemmel a beléptetéskor!
7. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön biztonsága érdekében beléptetéskor számíthat arra,
hogy munkatársunk érintésmentes hőmérővel testhőmérséklet-mérést végez. Átlagtól
eltérő hőmérséklet esetén, kérjük, működjön együtt munkatársunkkal, aki az Ön és
embertársai érdekében megtagadhatja a Zeneház területére való belépést.
8. Belépés után használják az erre a célra a főbejáratnál kihelyezett érintésmentes
kézfertőtlenítőt, vagy saját, erre a célra kapható kézfertőtlenítőt. Az épület további
pontjain további kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk.
9. Javasoljuk a maszk használatát az épületben abban az esetben, ha nem tartható be
biztonsággal a 1,5 méteres távolság.

10. Beltéri ültetett rendezvény esetén a székeket úgy helyezzük el, hogy megtartható
legyen a 1,5 méteres távolság a nem azonos háztartásból érkezők között. Kérjük, hogy
a székeket szükség esetén ennek figyelembevételével igazítsák helyre!
11. Nem ültetett rendezvény esetén kérjük, hogy mindenki ügyeljen a nem egy
háztartásból érkezők között a 1,5 méteres védőtávolság betartására, vagy ha ez nem
tartható be, viseljen maszkot!
12. A színpad és az első sor között megtartjuk a biztonságos 3-4 méter távolságot.
13. Beltéri rendezvény esetében kiemelt figyelmet fordítunk a fokozott szellőztetésre.
14. A koncert kezdete előtt 30 perccel kinyitjuk a termet, hogy fokozatosan foglalhassák el
helyeiket, hogy elkerüljük a torlódást.
15. Kérjük, hogy a koncert/rendezvény végén a 1,5 méteres távolságot megtartva
fokozatosan és türelmesen hagyják el a termet. Ehhez kollégáink segítséget nyújtanak.
16. Amennyiben a rendezvényen résztvevő személyen (szervező, fellépő, résztvevő
vendég) fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal
értesíteni kell a Szent Imre Oktatókórház Sürgősségi Osztályát a 0614648666 közvetlen
telefonszámon, akik az érvényes eljárásrend szerint döntenek a további teendőkről.
17. Fertőzést jeleit mutató gyermek esetén az elkülönítés után a szülők értesítéséről
haladéktalanul gondoskodni kell. A beteg felügyeletét az orvos kiérkezéséig ellátó
személynek maszk használata kötelező!
A Fonó minden további esetben az aktuális a járványügyi előírások és ajánlások szerint jár el.
Kérjük, segítsék munkánkat, a szabályok és ajánlások betartásával járuljanak hozzá, hogy a
programok és rendezvények látogatása minél biztonságosabb legyen!
Vigyázzunk egymásra!
COVID 19 esetén ingyenesen hívható zöld számok:
06-80-277-455
06-80-277-456
Forrás:
Nemzeti Népegészségügyi Központ
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozoszabalyokrol
Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI COVID-19 Kézikönyv aktualizált változata
http://www.mkardio.hu/upload/kardiologia/document/magyar_koronavirus_kezikonyv_0414_emmi.pdf?web_id=

