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Lehetőségek kontaktszám csökkentésére – Közösségi rendezvények  

- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban - 

 

A nagy tömegeket vonzó rendezvények elősegíthetik a COVID-19 vírus cseppfertőzés útján 

történő gyorsabb terjedését. Ezért 2020.03.11-én Magyarország Kormánya által kontaktszám 

csökkentésre elrendelte a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények 

megtartásának tilalmát.  

Ezen intézkedés mellett a kisebb létszámmal bíró tömegesemények visszavonása, elhalasztása 

is indokolt lehet a lakosság elsődleges egészségbiztonságának figyelembevétele érdekében. 

Ilyenek például: konferenciák, kongresszusok, istentiszteletek, csoportos kirándulások. 

Amennyiben a rendezvény visszavonása, elhalasztása nem lehetséges, az alábbi pontokban 

átszervezési javaslatok fokozottan figyelembe veendők! 

 

RÉSZTVEVŐKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK 

A COVID-19 vírus terjedésének csökkentését szolgáló intézkedések: 

• A létszám korlátozása vagy csökkentése, amennyire csak lehetséges. 

• Akut légzési tünetekkel küzdő személyek kitiltása a rendezvényről. 

• Magas COVID-19 esetszámú régióból érkezett személyek kitiltása a rendezvényről. 

• Magas kockázatú csoportba tartozó személyek (idősek, súlyos alapbetegségben 

szenvedők, csökkenti immunitású illetve immunrendszert elnyomó gyógyszeres 

kezelésben részesülők) kitiltása a rendezvényről. 

• Egészségügyi dolgozók kitiltása a rendezvényről. 

• Kritikus infrastruktúrában dolgozók kitiltása a rendezvényről. 

 

HELYSZÍNRE ÉS RENDEZVÉNYRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK 

A COVID-19 vírus terjedésének csökkentését szolgáló intézkedések: 

• Amennyiben lehetséges, a rendezvény megtartása online történjen pl.: videókonferencia 

• Amennyiben a rendezvény megtartása online nem lehetséges, javasolt a következő 

intézkedések betartása: 

- A rendezvény helyszínének gyakori szellőztetése. 

- Az általános óvintézkedések betartása (kézfertőtlenítők kihelyezése, 

kézhigiéné valamint köhögési etikett betartása, kézmosási és -fertőtlenítési 

lehetőségek megteremtése, felületfertőtlenítés, papírzsebkendő kihelyezése, 

általános üdvözlési formák, szoros személyközi interakciók elkerülése). 

- Előzetes regisztráció a rendezvény előtt, amely felméri a résztvevői oldalról 

a fertőzés kockázatát és dokumentálja a résztvevők listáját. 

- A rendezvény időtartamának minimalizálása. 

- A rendezvényen bemeneti szűrés biztosítása a kockázatnak való kitettségre 

és a tünetekre specializálódva. 

 



 
 

SZERVEZŐKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK 

A COVID-19 vírus terjedésének csökkentését szolgáló intézkedések: 

• A szervezők vegyék fel a kapcsolatot az illetékes járványügyi hatósággal. 

• A szervezők tájékozódjanak a COVID-19 jeleit és tüneteit mutató személy megjelenését 

illetően. 

• A szervezők dolgozzanak ki vésztervet arra az esetre, ha a rendezvényen bármilyen 

komplikáció adódik a COVID-19 vírusfertőzés miatt (pl.: tüneteket mutató személy). 

• Valamennyi résztvevőkre vonatkozó fent feltüntetett pont a szervezőkre is érvényes. 

 

 

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? 

Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves 

rendelkezésére: 

• telefonszám: 06 80 277 455 és  06 80 277 456 

• emailcím: koronavirus@bm.gov.hu  

• honlap: https://koronavirus.gov.hu/ 

• facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/ 

 

 
Forrás: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko_Grossveranstaltungen.pdf?__blob=pub

licationFile 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html?nn=13490888 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf 
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