Eljárásrend
A Magyar Kórházszövetség Kongresszusán való részvételhez a vírusveszély miatt
Tisztelt Kongresszusi Résztvevő!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Kórházszövetség XXXII. Kongresszusának – amely 2020. szeptember 1618. időponttal Tihanyban kerül megrendezésre – résztvevői között köszönthetjük.
Kongresszusunk a szokásos tavaszi időponthoz képest a COVID-19 koronavírus járvány miatt kerül megrendezésre
szeptemberi időpontban. Sajnálatos, hogy reményeink ellenére a vírusfertőzést nem sikerült még leküzdeni, ezért az
esetleges fertőzések megelőzése érdekében szükséges szigorú biztonsági intézkedéseket bevezetnünk. Tisztelettel
kérjük arra, hogy ezen intézkedéseket a Kongresszus teljes időtartama alatt kivétel nélkül szíveskedjen betartani és
betartatni.
1. Mint Ön előtt is bizonyára ismeretes, a vírus leginkább cseppfertőzés útján terjed (köhögés, tüsszentés,
kilégzés), ezért kiemelten fontos a közelünkben tartózkodó másik személy védelme, illetve az azon felületek,
tárgyak fertőtlenítése, amelyek érintésével a vírus szervezetünkbe kerülhet.
A fertőzésveszély elkerülése érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük, amelyek betartása minden résztvevő
számára kötelező.
(a) A Kongresszus minden résztvevője számára biztosítunk védőmaszkot, kesztyűt és fertőtlenítő gélt. A
védőmaszk használata a Kongresszus teljes időtartama alatt kötelező.
(b) A konferenciának helyt adó épületbe, előadótermekbe, illetve a kiállító helyekre való belépéshez
hőkamerás fertőtlenítő kapun szükséges minden esetben áthaladni. A fertőtlenítő kapus áthaladás sem
a ruházaton, sem a felületen semmiféle károsítást nem okoz. A 38 °C feletti testhőmérséklet esetén a
Kongresszus területére belépni nem lehet, illetve a helyet azonnal el kell hagyni. Amennyiben az
érintett személy ezt igényli, teszt elkészítésére a regisztrációs pultnál lévő munkatársaink segítséget
nyújtanak. Negatív teszt esetén a részvétel folytatható.
(c) A Kórházszövetség a rendezvény helyén lévő eszközök, tárgyak felületének fertőtlenítését biztosítja.
2. Mint Ön előtt is ismeretes, a koronavírusnak vannak olyan jellegzetes tünetei, amelynek jelentkezése esetén
feltételezhető a fertőzés megléte. (Pl: láz, fáradékonyság, száraz köhögés, izomfájdalom, torokfájás,
hasmenés, orrdugulás, orrfolyás).
Kérjük, ha Ön a konferencia megrendezésének időpontja előtt 14 napon belül ilyen tüneteket észlel magán, a
rendezvényen – a fertőzésveszély elkerülése érdekében – ne vegyen részt, vagy csak akkor, ha rendezvény
megkezdése előtti 5 napon belül rendelkezik 2 db negatív teszt eredménnyel!
Amennyiben Ön az Országos Tisztifőorvos besorolása alapján piros vagy sárga veszély jelzésű országban
tartózkodott a Kongresszus megkezdését megelőző 14 napon belül, ugyancsak a részvételhez szükséges a
kezdést megelőző 5 napon belüli 2 negatív teszt csatolása.
3. Minden résztvevő részére eljuttatunk egy nyilatkozatot, amely kitöltését a Kongresszus rendezését megelőző
napi dátummal kérjük. Az esetleges fertőzésveszély elkerülése érdekében kérjük a hiteles és pontos adatok
megadását. A nyilatkozat kitöltésétől és a regisztráció során történő leadásától eltekinteni nem tudunk.
A fentiekben részletesen ismertetett óvintézkedések betartása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy reményeink szerint az
elmúlt évek hagyományainak megfelelően egy sikeres Kongresszust rendezhessünk. Ehhez viszont maximálisan
szükségünk van a szabályok betartásában való aktív közreműködésére, amelyre feltétlenül számítunk is.
Sikeres részvételt kívánok a Magyar Kórházszövetség Elnöksége nevében.
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