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COVID INTÉZKEDÉSI TERV 
FINTECHSHOW 20/20 
2020. október 13. 
Budapest Kongresszusi Központ 
 

Az INTÉZKEDÉSI TERV célja, hogy a FinTechShow biztonságos környezetet nyújtson mind 
a dolgozók, mind a rendezvény résztvevői (kiállítók, látogatók, közreműködők, vendégek) 
számára. 
 
Általános intézkedések 

• Fokozottan kell ügyelni a közösségi helyiségek, szekciótermek tisztaságára. 
• A közösségi terek érintett felületeinek - könyöklők, pultok, kiállítói asztalok és tárgyak 

- 2 óránkénti virucid fertőtlenítése folyamatosan történjen meg a nap folyamán. 
• A termek bejáratánál kívül és belül vírusölő hatású kézfertőtlenítő szernek elegendő 

mennyiségben rendelkezésre kell állnia. 
• A kiállítói standokon kötelező a kézfertőtlenítő szer kihelyezése látható módon. 
• Különösen fontos, hogy a szünetekben az étkezés környékén rendelkezésre álljon 

elegendő számú és mennyiségű kézfertőtlenítő szer. 
• A mosdókban gondoskodni kell a szappantartók és fertőtlenítők töltöttségéről és 

működőképességéről. 
 
A regisztrációnál, beléptetésnél 

• A regisztrációs munkaállomások egymástól 1,5 méter távolságban kerüljenek 
kialakításra. 1,5 méterenként jól látható jelzéssel kell biztosítani a távolságot a belépő 
résztvevők között. 

• Az előadókat és a résztvevőket a beléptetés során el kell különíteni. 
• A rendezvényhelyszínre való belépés előtt, még a bejáratnál mindenkinek kötelező a 

kézfertőtlenítő használata. 
• A rendezvényre saját és mások testi épségének megóvása érdekében saját 

felelősségre csak egészséges személy léphet be. 
• Minden résztvevőnek a szervező által elkészített COVID nyilatkozatot ki kell töltenie. 

COVID nyilatkozat leadása nélkül a rendezvényre tilos a belépés. 
• A beléptetés során – amennyiben megoldható - a résztvevők testhőmérséklet szűrése 

javasolt, érintésmentes lázmérővel, illetve létszám függvényében megfelelő számú 
hőkamerával. 

• A külföldről érkező előadók, kiállítók és látogatók beengedése a mindenkor érvényes 
hatályos beutazási szabályok alapján történhet. 

• Amennyiben a COVID járvány kapcsán hozott kormányzati,- hatósági szabályok ennél 
szigorúbban nem rendelkeznek, a FinTechShow-n résztvevők számát 350 főben 
korlátozzuk. 

 
Audiovizuális eszközök biztonságos használata:  

• A technikusoknak gondoskodniuk kell a prezentációs gépek, mikrofonok, távirányítók, 
és az előadói pulpitus fertőtlenítéséről minden egyes szekció előtt, a szünetekben. A 
technikusi pultban a munkatársak között a 1,5 méteres távolság tartása javasolt. 

• A hozzászóló mikrofon kézről kézre járása nem javasolt a hallgatóság között, helyette 
a közlekedési folyosókon, fix állványon rögzített mikrofonok kerüljenek elhelyezésre. 

• Az előadói mikrofonok, headsetek fertőtlenítése minden előadást követően kötelező. 
 
A rendezvény üzemeltetése során: 

• A rendezvényszervező kollégáknak ismerniük kell a COVID-19 tüneteit, a vonatkozó 
hatóságok elérhetőségeit és a jelen intézkedési tervet. 
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• A rendezvényen közreműködő – és a látogatókkal, vendégekkel, kiállítókkal 
személyesen kapcsolatba kerülő - munkatársak számára maszk viselése javasolt. 

• Érintésmentes digitális hőmérőnek a rendezvény teljes időtartama alatt rendelkezésre 
kell állnia. 

• A szervezőknek szükséges gondoskodni a látogatók, vendégek, résztvevők, kiállítók 
és közreműködők megfelelő tájékoztatásáról, valamint a rendezvényhelyszín 
szolgáltatójával kell megállapodniuk a létesítmény aktuális házirendjéről, COVID-19-
cel kapcsolatban tett intézkedésekről. 

• Orvosi ügyeletet és megfelelő elkülönítő helyiséget COVID-19 megbetegedés 
gyanújának esetére a szervező és a rendezvény helyszín együttesen biztosítják. 
Amennyiben ilyen eset merül fel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
eljárásrendjének megfelelően kell eljárni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) 
ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456. 

 
Teendők építési, rendezvény előkészítési és bontási időszakban 

• A standelemek fertőtlenítéséről a stand építője köteles gondoskodni. 
• Az építési/bontási területen kötelező a higiéniai előírások betartása. 
• A rendezvény megnyitása előtt a rendezvénytér fertőtlenítéséről, vírusmentesítéséről 

a rendezvény helyszínének gondoskodni kell. 
• A rendezvényhelyszín köteles az aktuális hatósági és járványügyi rendeletekben foglalt 

szabályozási működésnek megfelelően eljárni a klímaberendezések szakszerű 
üzemeltetésével kapcsolatosan. Javasolt a külső, friss levegő befúvása a vendégtérbe, 
amennyiben a helyszín levegőztető berendezése ezt megfelelően kezelve lehetővé 
teszi.  

 
Catering, étkeztetés: 

• Önkiszolgáló büfék helyett kiszolgálás történik - a szakács, felszolgáló szed a 
vendégeknek a büféasztalon elhelyezett tálakból, melegen tartókból. 

• A kávé és -italpultoknál pincér szolgálja ki vendégeket. 
• A kiszolgáló és konyhai személyzet kesztyűt, maszkot visel. 

 

Kommunikáció a résztvevőkkel: 
• A FinTechShow-t megelőzően a résztvevőket a FinTechShow hivatalos honlapján, 

valamint a résztvevőknek szóló közvetlen tájékoztató levelek útján is tájékoztatni kell 
a bevezetett biztonsági szabályokról. 

• Az előadók számára biztosítani kell, hogy a résztvevőkkel ne érintkezzenek. 
• A helyszínen látható helyen kell elhelyezni a biztonsági szabályok bemutatását, 

valamint az rendelkezésre álló egészségügyi személyzet elérhetőségét. 
 

Készítette: 
FinTech Group Kft. 


