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BUDAPEST BORFESZTIVÁL LIMITED
JÁRVÁNYÜGYI KÉZIKÖNYV
ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK A JÁRVÁNY MEGELŐZÉSÉRE
1. A rendezvényre szóló belépőjegyek csak elővételben kerülnek értékesítésre a létszám
ellenőrizhetőségének és az érintésmentes fizetés érdekében.
2. A rendezvényre csak teljesen egészséges személy léphet be.
3. A résztvevők az előzetesen vásárolt belépőjegyük karszalagra váltásával elismerik,
hogy nem rendelkeznek a COVID-19 tüneteivel, nem állnak hatósági megfigyelés
vagy karantén alatt, az elmúlt 14 napban nem érintkeztek igazolt COVID-19 beteggel,
illetve COVID-19 gyanús beteg ápolásában nem vettek részt.
4. A rendezvény 4200 m2-es, nyitott területen kerül megrendezésre.
5. A rendezvényre idősávokban lehet belépni és egy idősávra maximálisan 400
belépőjegy kerül kiadásra. (14-18 óra és 19-00 óra, 18-19 óra: neutrális idősáv
takarításra, fertőtlenítésre)
6. Az idősávok között fenntartott neutrális sávban gondoskodunk a rendezvény teljes
területének takarításáról, fertőtlenítéséről, melyet a rendezvény teljes időtartama
alatt folyamatos, emelt intenzitású takarítás és fertőtlenítés kísér végig.
7. A rendezvény hivatalos fizetőeszköze az érintésmentes FestiPay Fesztiválkártya,
de érintés nélküli PayPass vagy PayWave bankkártyáját is használhatja. Készpénzt
használni a rendezvény területén szükség esetén csak a feltöltő pontokon, a FestiPay
kártya feltöltéséhez lehet.
8. A személyzet a rendezvény területén az esetleges feltorlódásokat folyamatosan
monitorozza, elkerülendő a nagyobb csoportosulások kialakulását.
9. 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 (pl. mosdók).
10. A rendezvényre saját és mások testi épségének megóvása érdekében mindenki saját
felelősségre léphet be.

2

11. A beléptetés során indokolt esetben a résztvevők testhőmérséklet szűrését
érintésmentes lázmérővel végezzük.
12. A rendezvény több pontján gondoskodunk a megfelelő kézmosás lehetőségének
biztosításáról
13. Kézfertőtlenítő pontokat létesítésünk a több helyen rendezvény területén, az
információs pultnál, vizesblokkoknál.
14. A készpénzes fizettetést végző kollégák fokozottan ügyelnek a kezük gyakori
fertőtlenítésére.
15. A gyakran érintett felületek virucid fertőtlenítése folyamatosan - az üzemelési idő
alatt – de min. 4 óránként.
16. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálata biztosít orvosi ügyeletet a
rendezvényen és mellette a szervező biztosít megfelelő elkülönítő helyiséget
COVID-19 megbetegedés gyanújának esetére. Amennyiben bárki erőteljes légúti
tüneteket mutat, azonnal elkülönítjük, majd az egészségügyi előírásoknak megfelelő
protokollt követjük.
17. A stand naponkénti fertőtlenítő takarítás virucid, baktericid eszközökkel.
18. Kiállítási standok esetében a kiállító és a partner közötti 1,5 méteres távolság betartása
javasolt.
19. Minimum 3 méteres közlekedő utak a standok között.
20. Szóró ajándékok, szórólapok osztogatása nem megengedett.
21. Kizárólag előre, adagonként csomagolt borkorcsolyák kínálása lehetséges.
22. Cseppőr használatát kerülni kell, hogy a személyzet ne érintkezzen a borral
kapcsolatba kerülő felülettel.
23. Vendégek úgy ülhessenek le, hogy a szomszédos az asztal¬távolság legalább 2 méter
legyen.
24. Zárható szemetesek kihelyezése, rendszeres ürítése.
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