Higiéniai protokoll
Vonatkozik: 2020. szeptember 5. – Debrecen, Kölcsey Központ, Várandósok Napja
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Ajánlások, szabályok a rendezvény látogatói számára
Ajánlások, szabályok a rendezvény kiállítói számára
Regisztráció, beléptetés
Rendezvényhelyszín COVID19 előírásai, szabályai, óvintézkedéséi

Az egészség megőrzését és a járvány terjedését célzó egészségügyi szakmai ajánlások, intézkedések,
jogszabályok betartása minden érintett 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..
 Viseljünk a szájat és orrot eltakaró arcmaszkot az előírásoknak megfelelően és cseréljük/tisztítsuk
azt megfelelő rendszerességgel.
1. Ajánlások, szabályok a rendezvény látogatói számára
 A rendezvényhelyszínre való belépés előtt, még a bejáratnál mindenkinek kötelező a
kézfertőtlenítő használata.
 A rendezvényre csak teljesen egészséges személyek léphetnek be.
 A rendezvény résztvevőinek az érvényben lévő szabályozás határozza meg hogy szükséges-e
maszkot viselni. A WHO ajánlása szerint maszk viselése javasolt minden olyan helyen ahol
nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása, azaz a védelmet jelentő 1,5 méteres
távolság nem tartható.
 Javasolt a kiállítói térben a jobbra tartás szabályait betartva közlekedni
 Az előadó térben a székek távolságtartás szabályai mellett kerülnek elhelyezésre, kérjük, hogy
azokat csak akkor mozdítsák el, ha a személyek valóban összetartoznak, egy háztartásból
vannak.
 Törekedjünk a készpénz mentes fizetési módra.
2. Ajánlások, szabályok a rendezvény kiállítói számára
 A rendezvényhelyszínre való belépés előtt, még a bejáratnál mindenkinek kötelező a
kézfertőtlenítő használata.
 A rendezvényre csak teljesen egészséges személyek léphetnek be.







A rendezvény kiállítóinak az érvényben lévő szabályozás határozza meg hogy szükséges-e
maszkot viselni. A WHO ajánlása szerint maszk viselése javasolt minden olyan helyen ahol
nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása, azaz a védelmet jelentő 1,5 méteres
távolság nem tartható. Javasoljuk a kiállítók számára a maszk viselését.
Törekedjen a készpénz mentes fizetési módra.
Mellőzzék szóró ajándékok osztogatását, és a kóstoltatást.
Tegyenek ki kézfertőtlenítőt a standjukra.

3. Regisztráció, beléptetés, rendezvény anyagok
 A rendezvény szervezője gondoskodik az otthoni online regisztrációs, jegyvásárlási lehetőségről,
valamint felhívja a figyelmet, hogy az elektronikusan kapott jegyet nem kell kinyomtatni, azt
elegendő (QR kód) felmutatni.
 A regisztrációs állomás úgy kerül kialakításra, hogy az ügyfél és a beléptető munkatárs között
lehetőség szerint a másfél méter távolságot tartani lehessen. A regisztrációs munkatársak vagy
plexifal mögött vagy maszkot viselve dolgoznak.
 A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény helyszínén a jegyek, belépők érintésmentes
leolvasásáról.
 Lehetőség szerint minimálisra kell csökkenteni a kézből kézbe való anyagok átadását, így a
rendezvény szervezője lehetőség szerint nem készít nyomtatott látogatói kalauzt, katalógust
vagy egyéb nyomtatott kiadványt, helyette az online változat támogatott.
 Garantált ajándékcsomagot, rendezvénnyel kapcsolatos anyagokat minden résztvevő érkezéskor
a belépő érintésmentes leolvasásakor veheti át.

4. Rendezvényhelyszín COVID19 előírásai, szabályai, óvintézkedéséi
Ezen pontban a Kölcsey Központot üzemeltető Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
által kiadott hivatalos közlemény olvashtó
Érvényes: 2020. augusztus 1-től visszavonásig
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény értelmében a Kormány a 2020. március
11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.) Korm. rendeletével 2020.
június 18. nappal hatályon kívül helyezte a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendeletet.
Ennek értelmében zárt helyen vagy szabadtéren tartott kulturális rendezvény – a zenés, táncos
rendezvények kivételével – minden további korlátozás nélkül látogatható, megtartható. A kulturális
intézmények a közönségfogrami területeiket megnyithatják.
A Kölcsey Központot üzemeltető Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársaiként
kiemelten fontosnak tartjuk az intézményünkbe látogatók biztonságát. Működésünk során eddig is
rendkívül nagy figyelmet fordítottunk a megfelelő higiéniai körülmények biztosítására, azonban az új
koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a higiéniai protokollunkat tovább
szigorítottuk, ennek eredményeképpen az alábbi intézkedéseket hoztuk.
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Társaságunk vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a kormányzati- és önkormányzati
rendelkezéseket, a szakmai és egészségügyi szervezetek ajánlásait annak érdekében, hogy ezeket a
gyakorlatba átültetve gondoskodhassunk a látogatóink minden igényt kielégítő védelméről.

A Kölcsey Központban dolgozó személyzet teljes körű oktatást kapott az új koronavírussal kapcsolatos
tudnivalókról, a megelőzés érdekében elvégzendő feladatokról, az esetleges megbetegedés gyanúja
estén szükséges tennivalókról.
Személyzetünk a rendezvények előkészületei során, valamint az esemény ideje alatt védőmaszkban
látja el feladatát, munkatársaink virucid kézfertőtlenítőt használnak, a kézfertőtlenítésre kijelölt
helyszín a portahelyiségünk.
Az intézmény egész területén speciális vírusölő fertőtlenítő szereket alkalmazunk a felületek tisztán
tartására. A fertőtlenítéseket folyamatosan végezzük, különös tekintettel a műanyag és rozsdamentes
felületekre. A látogatók által gyakran érintett felületeket (kilincsek, felvonó gombok, csaptelepek, stb.)
4 óránként (rendezvények esetén 2 óránként) fertőtlenítjük.
A légkondícionálás során rendszerünk külső levegőt keringet, a levegő szűrőberendezésen keresztül jut
be az intézménybe.
A vezetőségünk a higiéniai előírások betartását rendszeresen ellenőrzi.
A Kölcsey Központtal egy épületegyüttesben található Hotel Lycium**** recepcióján adott a lehetőség
egyedi kiszerelésű maszk, valamint gumikesztyű vásárlására.
JEGYPÉNZTÁR, INFORMÁCIÓ
A minimális közvetlen személyes érintkezés lehetőségének megteremtése érdekében jegypénztárunk
és információs pultunk előtt felhívjuk a látogatók figyelmét a megfelelő fizikai távolságtartás
betartására (1,5 m).
A személyes jegyvásárlást és információkérést nem javasoljuk, de természeten – gondolva azokra, akik
ezt a jegyvásárlási módot preferálják – lehetőséget biztosunk rá az intézményben.
A látogatóink és munkatársaink védelme érdekében a jegypénztárban és az információs pultban is
telepítésre kerültek a plexi védőfalak.
A biztonsági intézkedések ellenére is javasoljuk látogatóinknak a jegyvásárlás online felületinken
keresztül történő intézését, valamint a weboldalainkon keresztül történő tájékozódást.

KÖZÖNSÉGFORGALMI TEREK (foyer, felvonók, mosdók)
A Kölcsey Központ területén több helyen (jegypénztár, információ, rendezvénytermek bejárata) virucid
kézfertőtlenítő berendezéseket helyeztünk ki, melyet látogatóink korlátlanul használhatnak.
A minimális közvetlen személyes érintkezés lehetőségének megteremtése érdekében a
mosdóhelyiségek előtt, valamint a helyiségen belül is javasoljuk a 1,5 m távolság betartását.
A mosdókban kézfertőtlenítő tartalmú kézmosó folyadékok állnak a látogatók rendelkezésre, az alapos
kézmosás megfelelő technikájára tájékoztató feliratok hívják fel a figyelmet.
A közönségforgalmi terek tisztán tartására folyamatosan és kiemelten figyel a takarító személyzetünk,
a gyakran érintett felületek fertőtlenítése 4 óránkét történik.
Zárt szemetesek állnak rendelkezésre a közönségforgalmi tereken, ezek ürítése rendszeres.

RENDEZVÉNYTERMEK, RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁS
A rendezvények hatályos rendelkezéseknek megfelelően történő lebonyolítására intézményünk –
köszönhetően a tágas rendezvénytereknek, valamint a biztonsági intézkedéseknek – tökéletesen
alkalmas.
A Kölcsey Központ területén több helyen (jegypénztár, információ, rendezvénytermek bejárata) virucid
kézfertőtlenítő berendezéseket helyeztünk ki, melyet a rendezvényre érkező vendégek korlátlanul
használhatnak.
A Kölcsey Központtal egy épületegyüttesben található Hotel Lycium**** recepcióján adott a lehetőség
egyedi kiszerelésű maszk, valamint gumikesztyű vásárlására.
A takarító személyzet minden esetben tisztán adja át a területet a rendezvény szervezőjének, ez
vonatkozik a körfolyosón telepített standokra is. A standok igény szerinti nap közbeni takarítása,
valamint a szemetes kosarak folyamatos ürítése megoldott.
A vendégek által gyakran érintett felületeket (kilincsek, felvonó gombok, csaptelepek, stb.) a
rendezvények alatt 2 óránként fertőtlenítjük.
A rendezvénytermek levegőztetése külső levegő
szűrőberendezésen keresztül jut be az épületbe.
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a
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A szervezők, fellépők, közreműködők által használt területeket (pl. öltözők, backstage) megfelelően
fertőtlenítjük.
A technikai eszközök (pl. mikrofon, headset, tolmácskészülék) fertőtlenítéséről felületfertőtlenítő
szerrel gondoskodunk.
A rendezvények során a vendéglátói tevékenységet, catering szolgáltatást az intézményünkben ellátó
Hotel Lycium**** személyzete minden óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy a rendezvények
látogatói teljes biztonságban fogyaszthassák el ételeiket, italaikat. A munkatársak minden esetben
maszkban és kesztyűben szolgálják ki a vendégeket, chafing-ből történő adagolás esetén kis
mennyiségekkel és gyakori töltésre készülnek, valamint a vendégeket plexi fal választja el a
személyzettől és az ételektől. A büfépultok előtt a 1,5 méteres távolságot jelző faliratok
figyelmeztetnek a megfelelő távolságtartásra.
Megbetegedés gyanúja esetén az érintett személyt elkülönítjük, a földszinten található egészségügyi
szobát jelöltük ki erre a célra, majd értesítjük az ellátásra kijelölt háziorvosi ügyeletet/sürgősségi
betegellátó kórházat.

BETEGELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK ELÉRHETŐSÉGEI
COVID-19 gyanús beteget az alábbi ellátásra kijelölt intézmények valamelyikébe kell irányítani,
előzetes telefonost egyeztetést követően:





Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Sürgősségi Klinika
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
Telefonszám: 52/411-600
Felnőtt háziorvosi ügyelet: H-V 0:00-24:00, telefonszám: 52/404-040
Gyermekorvosi ügyelet: H-P 18:00-8:00, Sz-V 0:00-24:00, telefonszám: 52/416-275

A súlyos állapotú, újonnan felismert, vagy súlyos állapotba kerülő, igazolt új koronavírus (SARS-CoV-2)
fertőzött betegeket az alábbi COVID-19 betegek ellátására kijelölt intézménybe kell szállítani, előzetes
telefonos egyeztetést követően:


Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály
4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Telefonszám: 52/511-832

Az igazolt új koronavírus (SARS-CoV-2) fertőzött és kórházi kezelést igénylő csecsemőket és
gyermekeket az alábbi kijelölt kórházba kell szállítani, előzetes telefonos egyeztetést követően:


Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika Gyermeksürgősségi Osztály
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
Telefonszám: 52/411-717

