BKIK székház használati szabályok a járványügyi készültség ideje alatt

A Kormány a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
járványügyi veszélyhelyzetet 2020. június 18-i hatállyal megszüntette, de egyidejűleg Magyarország
egész területére járványügyi készültséget vezetett be.
Ezért a BKIK vendégei és dolgozói egészségének megóvása érdekében, az új koronavírus (COVID-19)
okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében a BKIK székházának házirendjét az alábbi
speciális rendelkezésekkel egészíti ki, melyek betartását vendégeinktől is kérjük:
1.1.

A Kamara irodaépületébe és irodáiba való beléptetési folyamatnak része a kézfertőtlenítés.

1.2.

A beléptetésre várakozás során is be kell tartani az 1.5- 2 méteres védőtávolságot.

1.3.

Az épületben tartózkodók minden esetben tartsák be az 1,5-2 méter védőtávolságot egymás
között.

1.4.

Az épület közös területein (recepció, lépcsőház, folyosók, lift, konyhák, mellékhelyiségek) a
szájat és az orrot eltakaró maszk viselése kötelező. Maszkkal egy tekintet alá esik az orr és a
száj eltakarására alkalmas sál, kendő és egyéb sűrű szövésű textília.

1.5.

Amennyiben az épületbe érkező személy nem rendelkezik maszkkal, a portaszolgálat biztosít
számára egyszer használatos ún. orvosi maszkot.

1.6.

Amennyiben lehetséges, kerülni kell a lift használatát. Ha mégis a dolgozók vagy a vendégek
valamelyike a lift használata mellett dönt, egy időben csak egy személy szálljon be. Lefelé
lehetőség szerint mindenki a lépcsőházat vegye igénybe.

1.7.

Az irodaházban csak egészséges személy tartózkodhat. Amennyiben valaki bármilyen
megbetegedésre utaló jelet tapasztal magán – főként láz, köhögés, tüsszögés, orrfolyás,
hasmenés – nem léphet be az irodaházba, haladéktalanul orvoshoz kell fordulnia.

1.8.

Az épületben központi klímaberendezés használata az egészségügyi kockázat miatt nem
lehetséges, ezért az irodákba, rendezvénytermekbe nagyobb teljesítményű ventilátorok
kerülnek kihelyezésre, addig is a megfelelő hőmérsékletet természetes és gyakori szellőztetéssel
kell biztosítani.

1.9.

A személyes higiénia fokozott megtartása kötelező.

1.10. A rendezvénytermek használatakor a védőtávolságok betartására figyelemmel, minden 3.
(harmadik) szék igénybevételére van lehetőség, ennek betartása kötelező.
1.11. A rendezvény vendéglátására csak darabonként előre csomagolt kínálat lehetséges, frissítő ital
csak palackos formában, kávé, gyümölcs nem megengedett, valamint a svédasztalos kínálat sem.

Együttműködésüket valamennyiünk egészségének megvédése érdekében köszönjük!

