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KözPont Újbudai Kulturális Kft. 
 

IDEIGLENES HÁZIREND 
 

1. A telephely Házirendjét a jelen Ideiglenes Házirendben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. 
 

2. A telephelyen elsődlegesen az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, egyéb személyek 

kizárólag az irányadó jogszabályok, polgármesteri utasítások, egyéb előírások, és az 

aktuális járványügyi szabályok betartásával látogathatják a telephelyet. 
 

3. A látogatóknak fokozott figyelmet szükséges fordítaniuk a járványügyi, 

közegészségügyi, higiéniai és biztonsági előírások betartására. E körben: 

 a látogatók kötelesek belépéskor a kézfertőtlenítésre, valamint a tartózkodás alatt 

rendszeresen, de legalább óránként, illetve az adott program, foglalkozás végeztével a 

kihelyezett kézfertőtlenítő szerek használatára. 

 a látogatók kötelesek a telephely területén a legalább 1.5 méteres védőtávolság tartására.    

 a 6. életkort betöltöttek kötelesek a telephelyen szájmaszk viselésére. Maszkot a 

látogatók maguknak kötelesek biztosítani. 

 a kézfertőtlenítő szerek rendelkezésre állásáról, valamint a gyakran érintett 

berendezések, eszközök, közösségi helyiségek – így különösen a karfák, kilincsek, 

mosdók - rendszeres takarításáról a telephely gondoskodik. 

 a telephely munkatársa a telephelyre belépéskor érintés nélküli testhőmérséklet-mérést 

végez a látogatókon. Az a személy, akinél legalább 37.5 °C-os hőmérsékletet mérnek, a 

telephelyre nem léphet be, illetve annak területét köteles elhagyni. 
 

A telephely rendszeres látogatói - így különösen, de nem kizárólagosan a tanfolyamok, 

klubok, foglalkozások (a továbbiakban együttesen: foglalkozások) - esetében a 

csoportvezetők, klubfelelősök, foglalkozásvezetők (a továbbiakban együttesen: 

foglalkozásvezetők) kötelesek a telephely munkatársaival együttműködni a fenti 

előírások érvényre juttatásában (pl. testhőmérséklet-mérés végzésében való 

közreműködés). A foglalkozásvezetők kötelezettsége és felelőssége a fenti szabályok 

betartása és foglalkozáson résztvevőkkel való betartatása a telephely teljes területén, így 

különösen a foglalkozásokra való felkészülésnél (pl. öltözőkben) és a foglalkozás teljes 

időtartama alatt a foglalkozás helyszínén (pl. teremben, klubhelyiségben). 
 

4. A telephelyen - így különösen annak közösségi tereiben, előterében - várakozni nem 

lehet. 

5. Fertőző betegségben szenvedő személy, illetve aki betegség - így különösen, de nem 

kizárólagosan láz, hányás, hasmenés, köhögés, torokfájás, bőrkiütés, váladékozó szem-, 

orr-, vagy fülbetegség, sárgaság - jeleit észleli magán, a telephely területén nem 

tartózkodhat. Rosszullét, illetve betegség tüneteit mutató személy a telephely területét a 

telephely munkatársának felszólítására köteles elhagyni. A telephely munkatársai 

segítséget nyújtanak a hozzátartozók, értesítendő személyek tájékoztatásában, az 

illetékes egészségügyi szervek (mentők) értesítésében, valamint a legközelebbi 

egészségügyi intézmények (orvosi rendelő, gyógyszertár) elérhetőségeinek 

megadásában. 
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6. Amennyiben valamely telephelyi foglalkoztatottról, illetve foglalkozásvezetőről kiderül, 

hogy koronavírussal fertőzött, köteles a telephely munkatársait haladéktalanul értesíteni. 

A telephely munkatársai ezt követően értesítik az érintetteket, továbbá a Nemzeti 

Népegészségügyi Központot (NNK) a kontaktkutatás lefolytatása érdekében (NNK 

zöldszáma: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456). Koronavírus fertőzés esetén a 

telephely 14 nap időtartamra zárva tart. A telephely újbóli kinyitásáról, illetve a további 

intézkedések megtételéről a KözPont Újbudai Kulturális Kft. ügyvezetője rendelkezik. 
 

Amennyiben valamely foglalkozás résztvevőjéről derül ki, hogy koronavírussal 

fertőzött, köteles a foglalkozásvezetőt haladéktalanul értesíteni, aki haladéktalanul 

tájékoztatja a telephely munkatársait. A telephely munkatársai értesítik az érintetteket, 

továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) a kontaktkutatás lefolytatása 

érdekében (NNK zöldszáma: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456). Koronavírus 

fertőzés esetén az adott foglalkozás 14 nap időtartamra beszüntetésre kerül. A 

foglalkozás újbóli indulásáról, illetve a további intézkedések megtételéről a KözPont 

Újbudai Kulturális Kft. ügyvezetője rendelkezik. 
 

7. A telephely rendszeres látogatóiról, így a foglalkozások résztvevőiről a 

foglalkozásvezető köteles minden alkalommal jelenléti ívet vezetni. Köteles továbbá a 

telephely munkatársa által átadott egészségügyi nyilatkozatot kitölteni és a 

résztvevőkkel kitöltetni, aláíratni, és az első foglalkozást követően leadni. A 

foglalkozásvezető a jelenléti ívet minden foglalkozás előtt köteles felvenni a telephely 

munkatársától, és a foglalkozást követően köteles azt leadni. A foglalkozásvezető a 

tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles jelezni a telephely munkatársának, ha 

a csoportban koronavírus fertőzött személy vesz/vett részt. Amennyiben a 

foglalkozásvezető a tájékoztatási, illetve jelenléti ív vezetési kötelezettségét elmulasztja, 

a csoport foglalkozásai a telephelyen azonnali hatállyal megszüntetésre kerülnek, és a 

foglalkozásvezető a jövőben a telephelyen semmilyen foglalkozást nem tarthat.  
 

8. A látogató a telephelyre történő belépéssel, illetve gyermek esetén a szülői felügyeleti 

jog gyakorlója (a továbbiakban: szülő) a gyermekfoglalkozáson való részvétele 

érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a KözPont Újbudai Kulturális Kft. a megadott 

adatait, illetve gyermeke adatait a koronavírus járvánnyal összefüggésben szükségessé 

vált intézkedések megtétele, illetve az esetleges kontaktkutatások könnyebb 

lefolytathatósága érdekében a koronavírus-járvány megszűnéséig, illetve visszavonásig 

kezelje. A KözPont Újbudai Kulturális Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója, illetve 

Adatvédelmi Szabályzata elérhető a https://kozpont.ujbuda.hu/kozpont/adatvedelem 

honlapon, illetve nyomtatott formában a telephelyen. 
 

9. A jelen Ideiglenes Házirend szabályait megszegő személy a telephely munkatársának 

felszólítására a telephely területét köteles haladéktalanul elhagyni. 
 

10. A telephely munkatársai a látogatók egészségének megőrzése érdekében külön, írásba 

foglalt házirendi szabályozás nélkül is - illetve annak írásba foglalásáig - betartatják az 

irányadó jogszabályok, polgármesteri utasítások, egyéb előírások, és aktuális 

járványügyi szabályok rendelkezéseit, így járványügyi szigorítás esetén a szigorúbb 

szabályok automatikusan hatályba lépnek a telephely területén.    
 

11. Jelen Ideiglenes Házirend 2020. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig 

hatályban marad. 
 

Budapest, 2020. szeptember 1. 
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