
 

BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB 

COVID 19 - Intézkedési terv 

Bár 2020. június 18-án a veszélyhelyzet, és az ezzel járó, a mindennapi 
életünket jelentősen átalakító korlátozások megszűntetésre kerülhettek, 

az egészségmegőrzés és a járvány további terjedésének megakadályozása 
érdekében továbbra is rendkívül fontos az általános járványügyi szabályok 

betartása az élet minden területén. 

Annak érdekében, hogy intézményünkben mind az itt dolgozók, mind a 

hozzánk érkező látogatók minél kisebb egészségügyi kockázattal 
számolhassanak a jelen helyzetben is, a II. kerületi Kulturális Közhasznú 

Nonprofit Kft. vezetése egy intézkedési tervet dolgozott ki a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ COVID-19 ajánlásait alapul véve. Ennek 

érvényessége kiterjed a II. Kerületi Kulturális, Közhasznú, Nonprofit Kft. 

összes intézményére, annak minden dolgozójára és a látogatókra is. 

Az intézkedési terv visszavonásig érvényes. 

Intézkedések: 

• Az intézmények a bejáratainál kézfertőtlenítő kihelyezése szükséges. 

 

• Az előadásokat tünetmentes Nézők látogathatják. Az intézmény 

jogosult a Nézők hőmérsékletének ellenőrzésére. 

 

• Az intézményben kizárólag tünetmentes dolgozók vehetik fel a 

munkát. Az intézmény jogosult a dolgozók hőmérsékletének 

ellenőrzésére. 

 

• A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus 

inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell a tisztaságra, napi 
rendszerességgel az épületek fertőtlenítő takarításának elvégzésére.  

 
• Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek (pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók 

csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel naponta többször 
fertőtlenítésre kerüljenek. 

 



• A dolgozók által használt mosdóhelyiségek, teakonyha, illetve a 
látogatók által használt mosdóhelyiségek folyamatos fertőtlenítése 

szükséges. 

 
• A dolgozók, illetve a látogatók mosdóhelyiségeibe kézfertőtlenítő 

szappant kell kihelyezni, s ennek folyamatos feltöltéséről 
gondoskodni kell. Emellett ügyelni kell a papírtörlő folyamatos 

biztosítására is. 
 

• Az intézményekben használt asztalok, székek virucid 
fertőtlenítéséről az előadásokat, foglalkozásokat követően 

gondoskodni kell. 

 

• A művészek, fellépők számára lehetőség szerint külön 
öltözőhelyiségeket kell biztosítani és gondoskodni kell ezek virucid 

fertőtlenítéséről minden előadás után. 
 

• A technikai eszközöket (mikrofon, headset) minden használat után 
fertőtleníteni kell. 

 

• Az intézmény területén található, a nézőket (is) ellátó, kiszolgáló 
vendéglátóhelyet illetően a vendéglátóhelyekre vonatkozó jelenleg 

érvényes általános, valamint Covid 19 -re vonatkozó egészségügyi 
szabályok az irányadóak. 

 

• A 1,5 m-es szociális távolság betartása az előadások, foglalkozások 
alatt nem megvalósítható ajánlás, azonban ezekben a helyzetekben 

is kerülni kell a közvetlen fizikai érintkezést. 

 

• Az intézmény zárt közönségforgalmi tereiben a nézőket fogadó 

nézőtéri beengedő munkatársak számára kötelező a maszkviselés. 
 

• Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében 
kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, 

fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. 
 

• A vírus terjedésének megakadályozása érdekében az egészségügyi 

szabályok fokozott betartásának szükségességét tájékoztató 
plakátok segítségével a látogatók számára kommunikálni kell az 

intézmények bejáratainál. 

 

• A mosdóhelyiségekben el kell helyezni a helyes kézmosás szabályait 

ábrázoló tájékoztatókat. 

 

• A vezetőknek gondoskodnia kell a munkatársak folyamatos 
tájékoztatásáról a Covid 19-cel kapcsolatos, érvényben lévő 

egészségügyi előírásokkal kapcsolatban. 



 

• Az intézményekben folyamatosan rendelkezésre kell állnia 1 db 

érintésmentes hőmérőnek. 

 

• Az 500 fő feletti előadások alatt kötelező az orvosi ügyelet 

biztosítása. Valamint ki kell alakítani egy elkülönítőt azok számára, 
akiknél felmerül a Covid 19 fertőzés gyanúja.  

 

• Amennyiben felmerül a fertőzés gyanúja a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ eljárásrendjének megfelelően kell eljárni. 
Az NNK által létrehozott ingyenesen hívható zöld számok: 06-80-

277-455 vagy 06-80-277-456. 
 

• Készpénzes fizetés helyett az online jegyvásárlást, illetve a kártyás 
vagy mobileszközzel történő fizetést kell előnyben részesíteni. 


