
TÁJÉKOZTATÁS RENDEZVÉNYEINK SORÁN BETARTANDÓ JÁRVÁNYÜGYI MEGELŐZŐ SZABÁLYOKRÓL 
 
Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az idei évben a rendezvényeink szervezése és 
működtetése során különös figyelmet fordítunk az járványügyi szabályok szigorú betartására. A rendezvényeink szervezése és lebonyolítása 
során a szervezők megtesznek minden lehetséges intézkedést arra vonatkozóan, hogy a résztvevők egymástól való elkülönítése biztosítható 
legyen. A Kormány által előírt megelőző intézkedések minden körülmények között megtartásra kerülnek!  
 

A rendezvény szervezői kérik minden résztvevő együttműködését az alábbiakra nézve: 
 
Kérjük tudomásul venni, hogy a 285/2020. (VI.17.) Kormányrendelet 2.§ értelmében a rendezvényeink helyszínén a jelenlévők létszáma – 
beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.   Kérjük, hogy a rendezvényen való részvétel során – az 
ültetési rend megtartása mellett – törekedjenek az 1- 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására. 
  
Kérjük, hogy lehetőség szerint mindenki hozzon magával egy folyóvíz nélkül is használható virucid kézfertőtlenítőt, és egy kizárólag saját 
használatra alkalmas szájmaszkot és kesztyűt, amelyet szükség esetén bármikor felhasználhat. A rendezvény szervezői emellett – különösen a 
zárt térben rendezett események során, a helyszínt biztosító létesítménnyel együttműködve – virucid érintésmentes adagolású 
kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítanak a teljes rendezvényterületen, valamint a zárt közösségi terekben.  
 
Szabadtéri és zárt téri rendezvények  
 
A szervezők/fellépők esetében a rendezvény szervezői minden esetben megteszik az előzetes óvintézkedéseket, az aktuális járványügyi 
szabályoknak megfelelően.  
 
Tisztelettel kérjük, hogy rendezvényeink látogatását mellőzze, amennyiben Ön a koronavírusra utaló tüneteket, vagy más, akut légúti betegség 
tüneteit észlelte magán a rendezvény napján vagy azt megelőző 14 napon belül! Megértését a magunk és családjaink megóvása érdekében is 
köszönjük! 
 
Zárt térben megrendezésre kerülő rendezvény esetében a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet 
fordítunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre és a felületek rendszeres fertőtlenítésére, mely minden egyes rendezvény/esemény előtt és 
után, egyebekben pedig a próbák, programok és  
 
Rendezvényeink során készenlétes orvosi asszisztenciát biztosítunk.  
 
Kiállítás során a bruttó kiállítási területhez viszonyított 5m2/1 fő felett a belépést korlátozzuk. 
A kiállító standok esetében meg kell tartani az 1,5 méter védőtávolságot, a kiállítói standok között lehetőség szerint min. 2-3 méteres 
közlekezdő utat kell kialakítani. A kiállítás területén több ponton virucid érintésmentes kézfertőtlenítő pultok/pontok kerülnek elhelyezésre, 
amelyet a kiállításnak helyet adó helyszín biztosít. A partnerek, szervezők és kiállítók részére kötelező a szájmaszk és kesztyű viselése.  
 
Teendő beteg személy esetén 
 
Amennyiben a rendezvényen résztvevő személy (szervező, fellépő, segítő, résztvevő vendég) fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el 
kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a szervezők által előzetesen felkért, megbízott orvost, vagy a helyi háziorvost, vagy egyéb kijelölt 
szervezőt, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről haladéktalanul gondoskodni 
kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező! A rendezvény szervezői egyebekben a Kormány, az 
EMMI, valamint a saját belső COVID Intézkedési Terv előírásai szerint járnak el, amely honlapunkról (www.bachmindenkinek.hu) 
megismerhető.  
 
Együttműködésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra! 
 
KOVÁCS ZALÁN LÁSZLÓ tubaművész 
Főszervező / Fesztiváligazgató 
BACH Mindenkinek Kft. 
 
Forrás:  
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol  
Lakossági tájékoztató (érvényes: 2020. május 20. napjától) 
Magyar Turisztikai Ügynökség  
COVID-19 Kézikönyv „Attrakciók üzemeltetői és szolgáltatók részére”  
https://mtu.gov.hu/documents/prod/covid19_kibovitett-20200623.pdf 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
EMMI COVID-19 Kézikönyv aktualizált változata 
http://www.mkardio.hu/upload/kardiologia/document/magyar_koronavirus_kezikonyv_0414_emmi.pdf?web_id= 
 
 

COVID 19 esetén ingyenesen hívható zöld számok: 
 

06-80-277-455 
06-80-277-456 


