
Vívó Világkupa 2021. COVID-protokoll 

 

I. Alapfogalmak 
A. akkreditált személy: résztvevő + személyzet 
B. résztvevő: csapattag, bíró, VIP, FIE officials 
C. csapattag: versenyző, edző, csapatvezető, csapatorvos, fizikoterapeuta stb. 
D. személyzet (staff) 

• közvetlen kontaktus: a résztvevő ellátásában, kiszolgálásában aktívan 
részvevő személyzet, aki a résztvevővel vagy annak személyes tárgyaival 
fizikailag kapcsolatba kerül (pl. éttermi kiszolgáló személyzet, takarítónő, 
recepciós stb.) 

• közvetett kontaktus: a résztvevővel vagy annak személyes tárgyaival nem 
kerül fizikai kontaktusba (pl. biztonsági őr, szervezőbizottság stb.) 

E. potenciálisan COVID-fertőzött személy: olyan tünetmentes személy, akinek még 
nincs egyértelmű érvényes PCR-teszt eredménye. Narancssárga zónás izolációt 
igényel. 

F. COVID-gyanús személy: 
• COVID-gyanús panaszokat, tüneteket mutató személy a PCR teszt 

egyértelmű eredményének megérkezéséig, vagy 
• 2 pozitív antigén-teszttel rendelkező személy a PCR teszt egyértelmű 

eredményéig 
• negatív antigén teszttel és egy pozitív PCR-teszttel rendelkező személy az 

egyértelmű megerősítő PCR-teszt(ek) eredményéig 
Vörös zónás izolációt igényel. 

G. COVID-gyanús panaszok/tünetek: láz, hőemelkedés (>37,4 C), köhögés, 
torokfájás, csökkent szag- és/vagy ízérzés 

H. igazoltan nem fertőzött személy: érvényes, egyértelmű negatív PCR-teszt 
eredménnyel rendelkező személy.  

I. igazoltan COVID-fertőzött személy: két pozitív antigén teszttel és/vagy kellően 
megerősített pozitív PCR-teszttel rendelkező tünetmentes, vagy tünetes személy. 
Vörös zónás izolációt igényel. 
 

II. Tesztállomás 
A. Helyszínek: 

• PCR teszt állomás a 2 szállodában: a versenyzők érkezésekor, akkreditáció 
előtti mintavételek, illetve esetleges gyanú esetén azonnali mintavétel 
(ilyenkor PCR előtt gyorstesztre is), szállodában dolgozó staff tagok 
gyorstesztje minden nap munkába állás előtt 
 
 



• Gyorsteszt állomás a versenyhelyszínen (BOK-csarnok staff bejáratnál): a 
személyzet minden napos szűrésére kialakított tesztállomás, ahol csak 
gyorsteszt mintavételek történnek 
 

B. Közlekedési útvonal:  
• PCR állomás: COVID-test waiting area – COVID-test room– mindenki 

egyenesen a szobájába megy, és ott várja meg a PCR teszt eredményét 
(laborba érkezést követő 12 óra) 

• Gyorsteszt állomás a személyzet részére: BOK csarnok személyzeti bejárat 
-COVID rapid test room  

C. Információs pont (akkreditációs időszakban a szállodában, később a BOK 
csarnokban):  

•  PCR teszt írásos eredményének átvétele az akkreditációhoz 
(csapatvezető) 

• COVID-gyanús tüneteket egy formanyomtatványon itt kell jelezni 
III. Akkreditációs folyamat 

A. Érkezéskor „előakkreditáció” a tesztállomás előtt: személy azonosítása, adatok 
egyeztetése, nyilatkozat kitöltése, hogy hozzájárul a teszteredménye kiadásához 
az erre kijelölt személyek (szervezők és tesztelők) részére 

B. Azonnali PCR mintavétel a szállodai PCR tesztállomáson: kérjük, hogy a 
megérkezés előtti minimum 3 órában semmiképp ne egyen, igyon, dohányozzon 
vagy rágózzon. Szintén tilos fogat mosni, szájat öblíteni – akár tiszta vízzel is - 
cukorkát vagy bármilyen más szájfrissítőt használni. 

C. A mintavétel után mindenki egyenesen a saját szobájába megy (egyágyas 
szobák), amit a PCR teszt eredményéig nem hagyhat el, a szobaajtón a PCR teszt 
eredményéig jelző matrica lesz elhelyezve, melyek segítik a Covid Marshallok/ 
szállodai személyzet munkáját 

D. A PCR tesztek elkészültéről a csapatvezető értesítést kap, igény esetén a 
szállodában található információs ponton átveszi a csapata tagjainak negatív 
eredményeit 

E. A negatív PCR eredménnyel mehet mindenki akkreditálni a szállodában 
elhelyezkedő akkreditációs pontra 

F. Akkreditációs kártyával pedig szabadon mozoghat a buborékban 
 

IV. COVID-19 tesztelési protokoll 

Az antigén gyorsteszt és a PCR-teszt elvégzése is orrból és garatból vett mintából történik. Az 
antigén gyorsteszt a helyszínen 15 percen belül eredményt ad, a PCR tesztnek a laborba 
érkezést követően 12 órán belül történik meg a leletezése. Minden teszt eredménye angol 
nyelven (is) rögzítésre kerül, PCR esetén a laboratóriumi leleten. 

A gyorsteszt eredményéről mindenki a helyszínen írásos dokumentációt kap, a PCR teszt 
eredménye a helyszínen lévő Információs ponton kérhető nyomtatott formában. 



A. Résztvevők szűrése 
1) Belépés Magyarország területére (408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján): 

• belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két 
alkalommal elvégzett PCR teszt negatív eredményével (nem jellemző) vagy 

• a sporteseményt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett PCR teszt 
negatív eredményével 

2) Belépés a buborékba 
• érkezéskor a 72 óránál nem régebbi angol nyelvű negatív PCR teszt másolatát le 

kell adni. 
• a szállodában felállított PCR tesztállomáson mintavételezés történik 
• PCR teszt eredményéig a szobáját senki nem hagyhatja el, ez idő alatt a szoba 

matricás jelölést kap. 
• amennyiben a PCR teszt negatív eredményt ad, a résztvevőt IGAZOLTAN NEM 

FERTŐZÖTTnek kell tekinteni, aki szabadon mozoghat a buborékon belül 
• amennyiben a PCR teszt pozitív eredményt ad, a PCR tesztet a lehető legrövidebb 

időn belül (de minimum az első mintavétel után 12 órával) meg kell ismételni, és 
a személyt legalább az ismételt PCR teszt eredményéig COVID-gyanús 
személynek kell tekinteni és el kell különíteni egy erre az esetre kijelölt szállodai 
szobában 

• amennyiben az ismételt PCR teszt is pozitív eredményt ad, a résztvevőt 
IGAZOLTAN COVID-FERTŐZÖTTnek kell tekinteni, el kell különíteni egy erre az 
esetre kijelölt szállodai szobában, és ki kell zárni a sporteseményben történő 
további részvételből 

• amennyiben az ismételt PCR teszt eredménye az előző PCR teszt eredményével 
ellentétes, a PCR tesztet a lehető legrövidebb időn belül harmadszor is meg kell 
ismételni, és a személyt legalább a harmadik PCR teszt eredményéig COVID-
gyanús személynek kell tekinteni és el kell különíteni egy erre az esetre kijelölt 
szállodai szobában 

• a PCR tesztelést addig kell folytatni, amíg 2 egymást követő PCR teszt azonos 
teszteredményt nem ad, majd az utolsó 2 azonos teszteredmény szerint kell a 
személyt IGAZOLTAN COVID-FERTŐZÖTTnek vagy IGAZOLTAN NEM 
FERTŐZÖTTnek kezelni 
 

3) Hazautazáshoz szükséges PCR-tesztelés: lehetőség van rá, amennyiben az adott 
ország csapatvezetője jelzi az igényt legkésőbb az akkreditációnál 

 
B. Személyzet szűrése 

• aki közvetlen kontaktusba kerül a résztvevőkkel: az első munkakezdés előtti 
legfeljebb 36 órával levett PCR teszt negatív eredményével állhat munkába 

• mindenkinek: minden nap érkezéskor antigén-gyorsteszt a staff bejáratnál 
elhelyezett gyorsteszt mintavételi állomáson 

C. Panaszok/tünetek alapján COVID-gyanús személy tesztelése 



• COVID-gyanús panasz jelzése esetén az orvos-koordinátort értesíteni kell, 
egyidejűleg antigén gyorsteszt, valamint PCR mintavételezés történik, és az 
azonnali vörös zónás izolációt el kell rendelni 

• a COVID-gyanús személy az antigén gyorsteszt eredményét a helyszínen 
megvárja a többi várakozótól elkülönítve 

• negatív antigén gyorsteszttel rendelkező résztvevő egyenesen egy erre az esetre 
kijelölt szállodai szobába megy (vörös zónás izoláció) és a legalább a PCR teszt 
eredményéig azt nem hagyhatja el 

• pozitív antigén gyorsteszt esetén a gyorsteszt azonnal megismétlésre kerül 
i. amennyiben ismét pozitív eredményt ad, a személyt legalább a PCR teszt 

eredményéig COVID-gyanús személynek kell tekinteni és el kell különíteni 
egy erre az esetre kijelölt szállodai szobában 

ii. ha az ismételt gyorsteszt negatív eredményt ad, egy harmadik 
gyorstesztet kell elvégezni, és annak eredménye szerint kell eljárni 

• amennyiben az antigén gyorsteszt és a PCR teszt is negatív eredményt ad, a 
résztvevőt IGAZOLTAN NEM FERTŐZÖTTnek kell tekinteni, aki szabadon 
mozoghat a buborékon belül 

• amennyiben az antigén gyorsteszt és a PCR teszt is pozitív eredményt ad, a 
résztvevőt IGAZOLTAN COVID-FERTŐZÖTTnek kell tekinteni, és ki kell zárni a 
sporteseményben történő további részvételből, és el kell különíteni egy 
erre az esetre kijelölt szállodai szobában, vagy magyarországi tartózkodási 
hely esetén otthonában karantén betartására kell kötelezni 

• amennyiben az antigén gyorsteszt negatív, és a PCR teszt pozitív, a PCR tesztet a 
lehető legrövidebb időn belül (de minimum az első mintavétel után 12 órával) 
meg kell ismételni, és a személyt legalább az ismételt PCR teszt eredményéig 
COVID-gyanús személynek kell tekinteni és el kell különíteni egy erre az esetre 
kijelölt szállodai szobában 

• amennyiben az antigén gyorsteszt 2 alkalommal pozitív és ezt követően a PCR 
teszt negatív, a PCR tesztet a lehető legrövidebb időn belül (de minimum az első 
mintavétel után 12 órával) meg kell ismételni, és a személyt legalább az ismételt 
PCR teszt eredményéig COVID-gyanús személynek kell tekinteni és el kell 
különíteni egy erre az esetre kijelölt szállodai szobában 

• amennyiben az ismételt PCR teszt eredménye az első PCR teszt eredményével 
megegyezik, a résztvevőt ezen eredmény szerint kell IGAZOLTAN COVID-
FERTŐZÖTTnek vagy IGAZOLTAN NEM FERTŐZÖTTnek kezelni 

• amennyiben az ismételt PCR teszt eredménye az előző PCR teszt eredményével 
ellentétes, a PCR tesztet a lehető legrövidebb időn belül harmadszor is meg kell 
ismételni, és a személyt legalább a harmadik PCR teszt eredményéig COVID-
gyanús személynek kell tekinteni és el kell különíteni egy erre az esetre kijelölt 
szállodai szobában 

• a PCR tesztelést addig kell folytatni, amíg 2 egymást követő PCR teszt azonos 
teszteredményt nem ad, majd az utolsó 2 azonos teszteredmény szerint kell a 



személyt IGAZOLTAN COVID-FERTŐZÖTTnek vagy IGAZOLTAN NEM 
FERTŐZÖTTnek kezelni 

D. Igazolt COVID-fertőzöttel kontaktusba került személy szűrése („kontaktkutatás”) 
• Az igazolt COVID-fertőzöttek lehetséges kontaktjai közül a szervezőbizottság 

határozza meg a tényleges kontaktszemélyek körét, és dönt az ő eseményen 
történő további részvételükről. 

 
V. Buborékrendszer 

 
A. Buborékrendszer működése 

• buborékrendszer fogalma: olyan zárt rendszer, ahol az abba bekerülő személy 
nem kerül közvetlen kontaktusba buborékon kívüli személlyel 

• a buborékrendszerbe bekerülni és ott szabadon mozogni csak a tesztprotokoll 
teljesítésével, és negatív teszteredménnyel lehet 

• feladata: a tesztelt, nem COVID-fertőzött személy ne kerülhessen közvetlen 
kontaktusba nem tesztelt, potenciálisan COVID-fertőzött személlyel, viszont azon 
belül szabadon mozoghasson 

• a buborékot résztvevő számára elhagyni az akkreditáció után csak indokolt 
esetben, előzetes engedéllyel lehet (pl. magasabb szintű orvosi ellátás 
igénybevétele) 

• résztvevők mozgása: érkezés az országba — transzfer a repülőtérről a teszthelyszínre 
— belépés a buborékba — szállás — edzés- és versenyhelyszín — kilépés a 
buborékból — távozás az országból  

B. Alapvető viselkedési és maszkhordási szabályok 
1) Maszkhordás: sportolás (bemelegítés, edzés és versenyzés), étkezés és saját 

szállodai szobában való tartózkodás kivételével folyamatosan, mindenkinek 
(személyzetnek is) kötelező! 

2) Szociális távolságtartás (social distancing): ügyelni kell arra, hogy a résztvevők 
egymástól a 1,5 m-es távolságot folyamatosan (kül- és beltéren egyaránt) 
megtartsák (sportolás kivételével), zárt térben egymástól 2 m távolságon belül 
lehetőleg ne, vagy csak a szükséges minimális ideig (15 percnél mindenképpen 
rövidebb ideig) tartózkodjanak. A hosszasabb tartózkodásra szolgáló 
helyzetekben (pl. asztalok, székek, várakozási pontok elhelyezésénél) a 
tartózkodási pontokat egymástól minimum 2 m-es távolságban kell elhelyezni 

3) Kerülni kell a közvetlen kontaktust (a sportolás kivételével), tehát tilos a kézfogás, 
ölelés, puszi 

4) Az alapvető higiéniai szabályokra fokozott figyelmet kell fordítani:  
• a rendszeres kézfertőtlenítésre ügyelni kell, főként zárt térbe való be- és 

onnan történő kilépéskor, étkezés előtt és után, mosdó használat előtt és 
után 

• ne nyúljon a szemhez, a szájhoz vagy az orrához, anélkül, hogy előbb 
megmosta / fertőtlenítette a kezét. Ez a legfontosabb megelőző 
intézkedés a fertőzés elkerülése érdekében 



• a maszkot sűrűn, de legalább naponta cseréljük le 
• a mosdók, zuhanyzók minden használat után fertőtlenítésre kerülnek, 

legyünk türelemmel, amíg a takarító személyzet elvégzi a szükséges 
tisztítást 

• mindenki gondoskodjon a saját folyadékpótlásról, egymás kulacsát, 
palackját használni nem szabad 

• minden sportoló köteles a saját felszerelését rendszeresen fertőtleníteni, 
melyhez a szervezők kihelyezett fertőtlenítő szert biztosítanak 

5) Buborékrendszer szabályainak betartása: a buborékot résztvevő számára 
elhagyni az akkreditáció után csak indokolt esetben, előzetes engedéllyel lehet 
(pl. magasabb szintű orvosi ellátás igénybevétele) 

6) Akkreditáció után a saját gépjárművel érkezők a BOK csarnok parkolójában, erre 
kijelölt helyen parkolhatnak, ezután csak gyalogosan vagy a hivatalos transzfer 
buszokkal közlekedhetnek, saját gépjárművel nem 

7) Minden akkreditált személy köteles jelezni az Információs ponton vagy az erre 
kijelölt e-mail címen, amennyiben COVID-gyanús tüneteket észlel magán 

 

C. Buborékrendszer helyszínei 
1) Beléptető pontok minden épületben (szálloda, edzés helyszín, verseny helyszín) 

• kötelező kézfertőtlenítés 
• kötelező non-kontakt hőmérsékletmérés: 37,4 ˚C felett kiemelés, a 

helyszíni orvosi szobában elkülönítés, orvosi kikérdezés és vizsgálat 
(hőmérséklet újraellenőrzése, COVID-gyanús panaszok, tünetek szűrése, 
szükség esetén tesztelés elrendelése) 

2) Szállás 
• szobánként 1 fő kerül elhelyezésre 

3) Szervezett étkezés:  
• szállodában: asztalok és székek között kellő távolság biztosítása, 

asztalonként 1-2 fő ülhet, legalább 1,5 m távolságra egymástól. Catering 
személyzetnek a plexi pajzs és a maszk mellett kötelező a gumikesztyű 
használata. 

• svédasztal – kiszolgáló személyzet tálal, a sportolók nem szedhetnek 
maguknak 

• bevásárlás – A szervezőbizottság shopping runner-eket biztosít, akiknek 
feladata a résztvevők számára nélkülözhetetlen, korábban online 
megvásárolt termék, külső helyszínről való beszállítása lesz. Az átadási 
ponton fertőtlenítő kendő biztosított a termékek áttörlésére 

4) Edzőhelyszín  
• edzésre elkülönített edzésbeosztás szerint van lehetőség 
• minden ország edzése után a felszerelés és az öltöző helyiségek 

fertőtlenítésre kerülnek 



• közös helyiségek (mosdó, zuhanyzó): minden használat után fertőtlenítő 
takarítás az erre deklaráltan kijelölt takarítószemélyzet által 

5) Versenyhelyszín (BOK Sportcsarnok) 
• hőmérsékletmérés adatai minden nap, az első belépéskor rögzítése 

kerülnek az akkreditációs kártya adatai alapján. Akinél nincs eltérés, az az 
akkreditációs kártyájára naponta változó, színes matricás jelölést kap. 
Szükség esetén ezen adatok a FIE és a szervezőbizottság részére 
kiadhatók 

• fegyver hitelesítés: országonként elkülönített időbeosztás szerint zajlik. 
Hitelesítés előtt mindenki köteles a saját felszerelését fertőtleníteni, 
amelyhez a szervezők fertőtlenítőszert biztosítanak 

• öltözködés: országonként elkülönített öltöző boxok biztosítottak, melyek 
a résztvevők távozása után, legalább napi 1 alkalommal felületfertőtlenítő 
szerrel kitakarításra kerülnek 

• közös helyiségek (mosdó): minden használat után fertőtlenítő takarítás az 
erre deklaráltan kijelölt takarítószemélyzet által 

• eredményhirdetés: versenyző maszkban, átadó maszkban és plexi 
pajzsban, az éremátadónak kötelező kézfertőtlenítés közvetlenül a 
ceremónia előtt, versenyző maga veszi le az érempárnáról az érmet – 
nincs nyakba akasztás, nincs kézfogás, nincs puszi 
 

6) Transzfer busz 
• A csapattagok csak minden második ülésen foglalhatnak helyet a buszon, 

az erre alkalmas üléseket előzetesen kijelölik a szervezők 
• minden felszállás előtt az ajtónál kötelező a kézfertőtlenítés 
• az utazás teljes ideje alatt kötelező maszkhordás 
• minden fuvar után a buszok kiszellőztetése kötelező, mely a sofőrök 

feladata és felelőssége  
• minden fuvar után kötelező a buszokat fertőtleníteni a kijelölt és 

elfogadott felületfertőtlenítő szerrel, a fertőtlenítés a sofőrök feladata és 
felelőssége 

 

D. Buborékrendszer felügyelete 
 

1) Protokoll ellenőrzése, betartatása a COVID Marshallok felelőssége 
feladata: figyelmeztesse a szabályok betartására az esetlegesen nem 
együttműködőket (helyes maszkhordás, kötelező haladási irányok, 
fertőtlenítőpontok használata) 

• szállodánként 3 fő: folyosó, étterem 
• edzés- és versenyhelyszínen csarnokonként 2 fő 

2) Akkreditációkor minden személy írásban köteles nyilatkozni a következőkről: 
• ismeri és elfogadja a COVID protokollt 



• tudomásul veszi, hogy COVID-gyanús tünet esetén jelentési 
kötelezettsége van 

3) Végrehajtó Bizottság Határozatai  
• A FIE és a versenyrendezők egészségügyi előírásokat szabtak meg a COVID 

járvány miatt annak érdekében, hogy a résztvevőket a lehető legjobban 
megóvják. Így az összes résztvevő együttműködésére, támogatására és 
szolidaritására szükség van e fontos feladat végrehajtásában, amely 
mindannyiunk közös érdeke. 
 

• Fontos hangsúlyozni, hogy az előírások megszegése veszélyezteti a 
rendelkezések hatékonyságát és a többi résztvevő egészségét. Ennek 
eredményeként a FIE megfigyelő és a versenyre kijelölt Végrehajtó 
Bizottsági tagjai biztosítják a szabályok betartását és szabályszegés esetén 
az alábbi szankciókat vetik ki: 

1. első szabályszegés: figyelmeztetés és a FIE pénzügyi támogatás 
megvonása (a kétágyas és egyágyas szobaár közötti különbség és 
a PCR teszt költsége) 

2. második vagy több szabályszegés: kizárás a versenyből ennek 
minden következményével együtt 

3. A szervezőbizottság által kijelölt személy tájékoztatja a 
szabályszegésről a FIE által delegált illetékest és a FIE által kiírt 
rendelkezéseinek megfelelően jár el 

 

E. Infekciókontroll 
• beléptetőpontok: szálloda, versenyhelyszín: külön ki- és bejárat, 

hőmérséklet mérés, 
külön kapu a versenyhelyszínen sportolónak, bírónak és a staffnak 

• kézfertőtlenítő pontok: belépő pontokon, szállodában az étkezőben, 
közös mosdókban, shopping runnerek által beszerzett termékek átadási 
pontjain (fertőtlenítő kendővel való áttörlés lehetőségének biztosítása) 
versenyhelyszínen tesztállomás bejáratánál, öltözőben, mosdókban  

• maszkhordás: sportolás, étkezés és saját szállodai szobában való 
tartózkodás kivételével folyamatosan, mindekinek kötelező (személyzet 
is) 

• bírók, edzők számára plexi arcpajzs viselése kötelező a mérkőzések ideje 
alatt 

• sorban állás: távolságtartó pontok kijelölése szükséges a várakozásra 
esélyes helyeken (bejárat, mintavételi váró helyiség, akkreditáció, közös 
mosdók, étkező, fegyverellenőrzés) 

• akkreditációkor mindenki kap egy COVID-tájékoztató szórólapot 



• információs táblák: helyes maszkhasználat, kézmosás helyes módja, ne 
menj be a WC-be, zuhanyzóba amíg a takarító nem végez a fertőtlenítéssel 
(légy türelmes), távolságtartás 
 
 

VI. COVID-gyanús, potenciálisan COVID-fertőzött és igazolt COVID-pozitív esetek 
kezelése 
A. potenciálisan COVID-fertőzött személy (a PCR teszt megérkezéséig): 

narancssárga zóna 
B. COVID-gyanús személy: minden esetben antigén-gyorsteszt és PCR mintavétel 

történik, a végleges elbírálásig vörös zóna 
C. hivatalosan COVID-fertőzött személy esetében vörös zóna 
D. a pozitív teszt tényét és az érintett személy adatait (név, ország) a gyorstesztet 

végző személy vagy a PCR tesztet végző labor azonnal jelenti az orvos-
koordinátornak, aki jelenti a verseny főszervezőjének, illetve a 
népegészségügynek (NNK) 

E. COVID pozitivitás közlése az érintett felé: írásos lelet birtokában az orvos-
koordinátor illetve a szervezőbizottság erre kijelölt tagja közösen, személyesen 
közli az érintettel 

F. COVID-transzfer busz: beteg beöltöztetése (FFP, gumikesztyű), sofőr FFP 
maszkban és védőruházatban, legalább 1,5-re a (potenciálisan) fertőző 
személytől 
 

G. Izoláció: 
• narancssárga zóna:  

o izoláció a saját egyszemélyes szobájában 
o onnan a végleges teszteredményig nem léphet ki, oda addig senki 

nem léphet be 
o telefonos kapcsolat preferálandó 
o étkezés: szobaajtó elé elhelyezett étel és ital, „non-kontakt” átvétel: 

a személyzet kopog, majd elmegy, az érintett személy 10 mp-et 
köteles várni az ajtónyitásig 

• vörös zóna:  
o izoláció a saját szállodai szobában vagy az erre kijelölt szállodában 

külön szoba („betegszoba”), mindig lennie kell legalább 3 üres, 
előkészített szobának  

o betegszoba kötelező felszerelése: telefon, 1 db non-kontakt 
hőmérő elemmel, 5 db angol nyelvű kérdőív az aktuális panaszok 
felmérésére, veszélyes hulladék gyűjtő szemetes zsákkal, 
tájékoztató angol nyelven a szükséges teendőkről 

o oda beléphet: egészségügyi ellátó személyzet, szervezőbizottság 
kijelölt tagja az eredmény közlésekor (amennyiben szükséges), 
megfelelő védőruházatban 



o étkezés, szükséges tárgyak biztosítása: szobaajtó elé elhelyezett 
étel és ital, egyszer használatos evőeszközök és csomagolások, 
szükség esetén törülköző, szemeteszsák stb.: „non-kontakt” 
átvétel: a személyzet kopog, majd elmegy, az érintett személy 10 
mp-et köteles várni az ajtónyitásig 

o takarítás: nincs, extrém szükség esetén takarítónő megfelelő 
védőruházatban 

o minden keletkező hulladékot veszélyes hulladéknak kell kezelni, és 
így gyűjteni 

o veszélyes hulladék elszállítása: a lezárt gyűjtőzsákot még egy 
veszélyes hulladék zsákba csomagolva 3 naponta kell elszállíttatni 

o használt textília gyűjtése: dupla nejlonzsákba kell gyűjteni, igény 
szerint 1-3 naponta elszállítani, egyenesen a mosógépbe, 60 fokon 
fertőtlenítő mosószeradalékkal mosni 
 

H. Orvosi felügyelet 
• tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező fertőzött: 

rendszeres testhőmérsékletmérés, ennek írásbeli dokumentációja 
tünetek kérdőíves dokumentációja naponta 1x 
naponta 1x orvosi kontroll 

• súlyos tünetekkel rendelkező fertőzött: 
COVID-mentő – kórházi COVID-osztály 
 

I. Népegészségügyi háttér: 5. kerületi/14. kerületi Kormányhivatal 
Népegészségügyi Osztályával előzetes kapcsolatfelvétel, jelentési kötelezettség 
és annak formájának tisztázása, pozitív esetek jelentése 
 

VII. Mellékletek 
A. Nyilatkozat a COVID-protokoll ismeretéről és elfogadásáról 
B. Nyilatkozat COVID-gyanús tünetek jelentési kötelezettségének elfogadásáról 
C. COVID-gyanús tünetek jelentése formanyomtatvány 
D. Adat- (személyes és egészségügyi) kezelési beleegyező nyilatkozat 
E. Antigén gyorsteszt eredményközlő lap 
F. COVID-gyanús vagy igazolt COVID-fertőzött személy egészségügyi nyilvántartó 

lapja 


