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Jelen eljárásrend, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 

17.) Korm. rendelet szerinti ajánlások figyelembe vételével került kialakításra, a SOYER 

Magyarország Kft., mint TÜV Oktatóbázis által rendezett képzések lebonyolítása kapcsán, a 

COVID 19 járvány terjedésének megférkőzésére irányuló, prevenciós belső szabályzatként.  

A rendezvény lebonyolítás során, a megelőzés érdekében az alábbiakra szükséges figyelemmel 

lenni:  

 A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő 

ember jelenti, ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy kizárólag 

egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek vegyen részt a 

rendezvényen 

 Továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze a gyakori, alapos szappanos 

kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. 

 Szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait (Köhögéskor, tüsszentéskor 

használjon papírzsebkendőt, amit használat után azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs 

lehetősége, ne a kezébe köhögjön, illetve tüsszentsen, hanem a behajlított kar 

könyökhajlatába!) 

 Kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust, a hagyományos üdvözlési 

formákat, valamint a saját arc, szem, száj érintését is. 

 A helyszínen a szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási 

lehetőséget, papírkéztörlő használatát, lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert. 

 Javasolt vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése. 

 Rendkívül fontos a rendszeres takarítás és a felületek vírusölő szerrel történő 

fertőtlenítése. 

 Nagyon fontos a közvetlen (szoros) kontaktusok számának csökkentése, melynek érdekében 

javasolt a 1,5 méteres távolság lehetőség szerinti tartása a résztvevők között. 

 Sorban állás helyszínein biztosítani kell, hogy a sor ne torlódhasson fel és tartható legyen a 

várakozók között a megfelelő védelmet biztosító távolság. 

 A WHO és a hatályos https://koronavirus.gov.hu/ ajánlásai szerint maszk viselése javasolt 

zárt térben, illetve minden olyan helyen, ahol nehézségekbe ütközik a távolságtartási 

szabályok betartása. 

 Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott 

intenzitású természetes szellőztetésre. 

A rendezvény lebonyolítása során a megelőző intézkedések betartása a szervezők és 

résztvevők közös felelőssége.  
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BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK 

I. Általános védelmi intézkedések 

 

1. A TÜV oktatás helyszínére, kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, 

egészséges személy léphet. A rendezvényre történő érkezést megelőzően, a jelen ismeretek 

szerinti főbb tünetek meglétét, minden személy köteles magán ellenőrizni. (Tünetek: 

láz/hőemelkedés: 37,5 °C-ot meghaladó testhőmérséklet; fejfájás, rossz közérzet, 

gyengeség, izomfájdalom, száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel, 

torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése, émelygés, hányás, hasmenés) 

2. A tüneteket mutató személy, ennek tényéről köteles haladéktalanul értesíti a szervezőt, az 

alábbi elérhetőségek egyikén: telefon 22/504-427; info@soyer.hu. A rendkívüli járványügyi 

helyzetre tekintettel, a képzést bonyolító, a fenti hivatkozással visszamondott részvétel 

esetén, a térített részvételi díj továbbvitelével, egy soron következő képzésen lehetőséget 

biztosít a tanfolyam elvégzésére.  

3. Amennyiben a koronavírus fertőzés igazolt, illetve az érintett személlyel szemben 

járványügyi elkülönítés vagy megfigyelés helyzete áll fenn (önkéntes vagy hatósági 

karantén alatt áll), ezen személy részvétele a rendezvényen nem megengedett.  

4. A magán tüneteket észlelő személy nem léphet a rendezvény helyszínére. 

5. A korábban igazolt koronavírus fertőzéses személy, illetve járványügyi elkülönítés vagy 

megfigyelés (önkéntes vagy hatósági karantén) időszaka megszűnt, illetve a koronavírus 

okozta betegségből felgyógyult, akkor részvétele egy két napnál nem régebbi, negatív PCR 

koronavírus teszt bemutatásával lehetséges. Az igazoló leletet legkésőbb a rendezvény 

kezdete előtti munkanapon kérjük eljutattni az info@soyer.hu címre.  

6. A hatósági ajánlások figyelembe vételével, a szervezők kérik, hogy a különösen kitett, erős 

kockázati csoportba tartozó személyek esetén az oktatáson történő részvétel halasztását, 

illetve a felelős magatartást.  

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója alapján COVID-19 járvány kapcsán a 

kockázati csoportba tartozók körét a szervező a következők szerint határozza meg: 

Kockázati csoportba tartozik, aki 

 elmúlt 65 éves; 

 krónikus betegségben szenved [légzőszervi, keringési (szív és érrendszeri) 

betegségek, kiválasztószervek (különösen: vese) betegségei, anyagcsere szervek 

(különösen: máj) betegségei, autoimmun betegségek, daganatos betegségek]; 

 az immunrendszerre, általános fizikai állapotra jelentős hatással bíró kezelés 

alatt áll (immunszuppresszáns kezelés, radio- és kemoterápia stb.) és emiatt 

fogékonyabb a fertőzésekre; 

 immunhiányos állapotban van (pl. HIV fertőzés), vagy egyéb fertőző betegségben 

(pl. hepatitis) szenved; 

 várandós; vagy 

 cselekvőképtelen kiskorú gyermeket nevel. 
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II. Rendezvény bonyolítása során betartandó intézkedések 

 

1. A legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező (oktató helyiség, folyosó, 

közlekedő, ügyfélterek, egyéb tartózkodásra szolgáló helyiségek). 

2. A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk viselete a TÜV oktatás, vizsga teljes időtartama 

alatt, a rendezvény egész területén, valamennyi beltéri helyiségekben kötelező. 

3. A személyi higiéné betartása minden, az oktatásban résztvevő (szervező, lebonyolító, oktató, 

és képzésben részesülő) személy részéről szükséges és felelős állampolgári magatartást 

követel. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, 

valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz használatára vonatkozó szabályok betartását. A 

higiénés szabályok betartására minden lehetséges alkalommal felhívjuk minden, látogató 

személy figyelmét, a jogkövető magatartás tanúsítását elvárjuk. 

4. Annak érdekében, hogy a képzés során a résztvevők megfelelő fizikai távolságot tartva 

tudjanak az oktatásban, vizsgán részt venni, az ülőhelyek elrendezése a védőtávolság 

betartásával kerül kialakítása. Elrendezés: sakktábla rendszerű kiosztásban kell a 

hallgatókat elhelyezni: egy-egy sorban a hallgatók között legalább 1,5 méter védőtávolságot 

kell biztosítani, a közvetlenül következő sorban eltolt elrendezésben szintén 1,5 méter 

védőtávolságot biztosítva kell a hallgatókat elhelyezni. A teremben a maszk viselése 

kötelező.  

5. A TÜV képzések vonatkozásában létszámkorlát bevezetésére került sor. A képzéseket 

kiscsoportos turnusokban van lehetőség elvégezni. A kiscsoportos foglalkozások: a termek 

befogadóképessége alapján redukáltuk a létszámot, hogy a résztvevők a kellő távolságot 

tartva tudjanak a foglalkozásokon részt venni (Maximális létszám 12 fő) 

6. A rendezvény teljes területén kézfertőtlenítő kerül kihelyezésre, melynek kérjük rendszeres 

használatát, az alapvető higiénés szabályoknak megfelelően (Különös tekintettel 

mosdóhasználat, étkezés előtt-után, köhögést/tüsszentést követően… stb) 

7. A rendezvényt lebonyolító gondoskodik a nagy forgalmú közös területeken (pl. közlekedők, 

mellékhelyiségek, oktatóhelyiség) illetve a gyakran érintett felületek teljeskörű, megfelelő 

intenzitású és gyakoriságú virucid hatású felületfertőtlenítővel történő tisztításáról. 

8. Az oktatás helyszíne zárt térben történik, így az esetleges kórokozók koncentrációjának 

csökkentése érdekében – mesterséges szellőzés alkalmazása esetén is – kiemelt figyelmet 

kell fordítani a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, 

ajtók, ablakok nyitására, melynek végrehajtása a helyiséget használók kötelessége. 

9. Kiegészítő, prevenciós céllal, minden belépő köteles a rendezvény területére történő 

érkezéskor, a belépést megelőzően a jelenlegi és előző időszakos fizikain állapotára 

vonatkozó nyilatkozatot, formanyomtatvány formájában kitölteni, melyet aláírásával 

hitelesít. (lásd 1 sz. melléklet) Egyúttal tudomásul véve, hogy a nyilatkozat jogi értelemben 

felelősségvállalásnak minősül, az abban közöltek hitelessége vonatkozásában, felmérve 

annak lehetőségét, hogy a valótlan adatok szolgáltatásával súlyosan veszélyezteti mások test 

épségét és az ebből eredő következmények terhét viseli.  

10. A létesítményekbe történő belépéskor a személyzet ellenőrzi a testhőmérsékletét. 

11. A rendezvényen történő megjelenéssel/részvétellel a hallgatók vállalják, és magukra 

kötelező érvényűnek tekintik a jelen szabályzat elfogadását és annak betartását. 
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12. Azon személyt, aki az előírásokat megszegi, magatartásával a környezetében lévőket 

veszélyezteti (pl. ráköhög), az előírások ellenére nem visel maszkot vagy azt nem 

szabályosan (szájat és orrot egyaránt takarva) viseli, vagy az előírt védőtávolságot 

szándékosan nem tartja meg, fel kell szólítani a cselekmény abbahagyására. Ha a felszólítás 

nem vezet eredményre, akkor a rendezvényt szervezők a szükséges intézkedéseket 

megteszik. Szükség esetén, a szabályszegő személyt kivezetik, annak képzést felfüggesztik. 

Rendbontó magatartás esetén az érintett személy vonatkozásában a szervező nem köteles 

más időpontban történő díjmentes részvételi hely biztosításra; a vállalt oktatási szolgáltatás 

elvégzettnek tekintendő, a vizsga „eredménytelen” minősítéssel lezárul.  

13. A képzés során járványügyi védekezés részeként, kizárólag előre csomagolt élelmiszer kerül 

a hallgatók rendelkezésére bocsátásra.  

Magyarország Kormánya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével egészségügyi 

válsághelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére. Jelen Intézkedési Terv hatálya 

minden, a képzés területén tartózkodó és oda belépni szándékozó természetes személyre 

kiterjed. 

A rendezvény lebonyolítása során a megelőző intézkedések betartása a szervezők és 

résztvevők közös felelőssége.  
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1.számú melléklet  

Előzetes kockázatszűrő (pre-triázs) kérdőív TÜV oktatásra történő 

belépéshez 

Név:  _______________________________________ 

Születési idő: _____________________________________ 

Érkezéskor mért hőmérséklet: ____________________°C 

1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult  

( a válasz megfelelő aláhúzandó) 

a. láz vagy hőemelkedés (37,5 °C-ot meghaladó testhőmérséklet) 

igen  nem 

b. fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom 

igen  nem 

c. száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel 

igen  nem 

d. torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése 

igen  nem 

e. émelygés, hányás, hasmenés 

igen  nem 

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő 

beteggel? 

igen  nem 
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3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban 

különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? 

igen  nem 

4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? 

igen  nem 

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja 

volt? 

igen  nem 

 

 

____________________________________ 

Aláírás 

 Résztvevői felelősségvállalási nyilatkozat:  

Résztvevő, felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, 

hogy a kérdőívben szereplő adatok jogi értelemben felelősségvállalásnak minősülnek, az abban 

közöltek hitelessége vonatkozásában. Nyilatkozatot tevő felmérte annak lehetőségét, hogy a 

valótlan adatok szolgáltatásával súlyosan és közvetlenül veszélyezteti mások test épségét, vállalva, 

hogy viseli a valótlan fizikai állapotra vonatkozó nyilatkozatból fakadó negatív következmények 

terhének a felelősségét. 

Résztvevő kijelenti, hogy az oktatást megelőzően teljes körű tájékoztatást és útmutatást kapott a 

képzés biztonságos lebonyolítása vonatkozásában. 

Hallgató, a képzésen történő megjelenéssel/részvétellel vállalja és magára kötelező érvényűnek 

tekinti a szervező által előzetesen rendelkezésre bocsátott COVID19 prevenciós szabályzatot. 

Résztvevő tudomással bír arról, hogy azon személyt, aki a szervező által meghatározott előírásokat 

megszegi, magatartásával a környezetében lévőket veszélyezteti (pl. ráköhög), az előírások ellenére 

nem visel maszkot vagy azt nem szabályosan (szájat és orrot egyaránt takarva) viseli, vagy az előírt 

védőtávolságot szándékosan nem tartja meg, fel kell szólítani a cselekmény abbahagyására. Ha a 

felszólítás nem vezet eredményre, akkor a rendezvényt szervezők a szükséges intézkedéseket 

megteszik. Szükség esetén, a szabályszegő személyt kivezetik, annak képzést felfüggesztik. 

Rendbontó magatartás esetén az érintett személy vonatkozásában a szervező nem köteles más 

időpontban történő díjmentes részvételi hely biztosításra; a vállalt oktatási szolgáltatás elvégzettnek 

tekintendő, a vizsga „eredménytelen” minősítéssel lezárul.  

____________________________________ 

Aláírás 
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Adatokat rögzítő személy: _________________________________ 

A kérdőív felvételének célja: 2020.11.19.-én bonyolításra kerülő TÜV képzés kapcsán prevenciós 

céllal gyűjtött adatok. Résztvevői felelősségvállalási nyilatkozat.  

Kérdőív felvételének helyszíne, időpontja 

TÜV Oktatási Bázisközpont - Soyer Magyarország Kft. 8000 Székesfehérvár Babér u. 14. 

Székesfehérvár, 2020.11.19. 
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