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INTÉZKEDÉSI TERV 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

Tapolca Kft. – Belvárosi Közösségi Ház - Mozi 

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról a vezető köteles gondoskodni, az ügyvezető feladata a 

megvalósítást ellenőrizni. 

 

A PANDÉMIÁS TERV CÉLJA: 

• a tervben meghatározott intézkedések által biztosítható legyen (pandémiás időszakban) a 

Belvárosi Közösségi Ház – Mozi biztonságos, folyamatos működése. 

• szabályozza a pandémiás megbetegedések elleni folyamatos felkészülést, a betegség 

terjedésének megelőzéséhez szükséges intézkedéseket 

• előre kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre az elkövetkezendő időszak alatt, a 

pandémia terjedésének megelőzéséhez és a következményeinek csökkentéséhez. 

 

AZ INTÉZKEDÉSI TERV HATÁLYA: 

kiterjed a Belvárosi Közösségi Ház – Moziban működő egységeinek (mozi, büfé, teleház, serlegbolt 

és a Tapolca Kft. központi irodája) munkavállalóira illetve azon személyekre, akik bármilyen egyéb 

célból az épületben tartózkodnak. 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: 

A pandémiás terv az alábbi jogszabályokon alapul: 

• Magyarország Alaptörvénye 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklet 

• 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet 

• 45/2020.(III.14.) Kormányrendelet 

• 152/2020.(IV.27.) Kormányrendelet 

• 431/2020.(IX.18.) Kormányrendelet 

 

 

1. BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ - MOZI LÁTOGATÁSA 

 

1.1 A Belvárosi Közösségi Ház – Mozi-t kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy 

látogathatja. Az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A 

dolgozó köteles az intézményt értesíteni, ha koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

1.2 A Belvárosi Közösségi Ház - Mozi vetítőtermében és/vagy programokon való részvétel, az 

előadásokra online jegyfoglalás csak a kifüggesztett szabályozás szerint történhet. Erről a mozi 

honlapján illetve az intézményben kifüggesztve tájékozódhatnak.  

 

1.3 A Belvárosi Közösségi Ház - Mozi egyes egységeit teleház, serlegbolt és a Tapolca Kft. 
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központi irodáját csak azon személyek látogassák, akik konkrét ügyintézés céljából érkeznek. Ez 

vonatkozik a mozijegy személyes vásárlására és átvételére is. Az előadásokra érkező többi látogató 

– a vetítőterembe való beengedésig: előadás előtt 10 perccel - az előtérben illetve jó idő esetén az 

épület előtt várakozzon. 

 

1.3.1. A Tapolca Kft. központi irodájában ügyintézés céljából a helyiségben egyidejűleg, egyszerre 

csak egy személy tartózkodhat, kivéve az ott foglalkoztatottakat. 

 

1.4  Jelenleg alkalmazott intézkedések, ajánlások: 

 

• a Belvárosi Közösségi Ház – Mozi-t csak egészségesen, tünetmentesen látogassák 

• mindannyiunk érdekében a helyszíni higiéniai előírásainkat tartsák be, az előtérben több 

helyen és a mosdókban lehetőséget biztosítunk: 

az érkezéskor azonnali, az itt tartózkodás ideje alatt pedig gyakori kézfertőtlenítésre 

• a ORR-SZÁJMASZK HASZNÁLATA a Belvárosi Közösségi Ház – Mozi TELJES 

TERÜLETÉN – beleértve a vetítőtermet is -  a hatodik életévét be nem töltött kiskorú 

kivételével mindenki számára KÖTELEZŐ 

 

1.5 A járványhelyzet fokozódása esetén, az egyes programokon való részvétel, az épületben való 

tartózkodás az alapvető higiénés szabályok betartatása mellett további intézkedések bevezetésével 

(hőmérséklet mérés) egészülhet ki, melyről az intézmény látogatója a honlapról, az intézmény 

bejáratánál kifüggesztve értesülhet. 

 

 

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

2.1 Az épület  bejáratánál, a folyosó több, kijelölt helyen vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell 

biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az  érkezéskor minden belépő alaposan 

mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos 

kézmosás). 

 

2.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő 

hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni, kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges. 

 

3.3. Távolságtartásra felszólító jelzések, matricák alkalmazása. 

 

2.4 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Fokozottan ügyelni 

kell a helyiségek tisztaságára, a napi programokhoz igazítva a többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. 

 

2.4.1. Fokozott fertőtlenítő, vírusölő hatású szerekkel történő takarítás.  

 

2.5 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, stb.) valamint a padló és a mosható 
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falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

  

2.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a Belvárosi Közösségi Ház_Mozi 

látogatóinak, dolgozóinak egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a 

felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 

 

2.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell 

tartani. 

 

2.8. Bevezetett intézkedések:  

• érintésnélküli, alkoholos kézfertőtlenítő telepítése 

• érintésnélküli testhőmérséklet mérő biztosítása, kérésre személyzet biztosítja 

 

 

3. TEENDŐK ÉRINTETTSÉG ESETÉN 

 

3.1 Vírusfertőzés tüneteit mutató látogató illetve munkavállaló tekintetében, amennyiben felmerül a 

COVID-19 fertőzés gyanúja, a követendő eljárás: 

• elkülönítés 

• a fertőzésgyanús személy háziorvosának haladéktalan értesítése telefonon 

            vezetőség értesítése telefonon vagy e-mailben 

• a tüneteket mutató személyi környezetének fertőtlenítése, alapos szellőztetés 

• a háziorvos utasításainak szigorú betartása 

            esetleges kontakt kutatás során a hivatalos szervekkel való együttműködés 

            a munkavállaló a betegség után kizárólag orvosi igazolással térhet vissza a munkába 

 

 

 

 

JELEN INTÉZKEDÉSI TERV 2020. SZEPTEMBER 21-TŐL VISSZAVONÁSIG 

ÉRVÉNYES! 
 
Tapolca, 2020.09. 21. 
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