
A KORONAVÍRUS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYAINK

ÉRTEKEZLETEK KORLÁTOZÁSA

Büszkék vagyunk barátságos és nyitott kultúránkra, 
ahol az ölelés, a kézfogás vagy a „pacsi” általában 
szerves részét képezi megbeszéléseinknek.

Azonban a most kialakult helyzetben arra kérjük Önt, 
hogy tartsa be az alábbi biztonsági szabályokat, amikor 
szervezett megbeszéléseken vesz részt (BP, BPS (üzleti 
tervezés), események):

• Ne öleljen meg másokat.

• Ne fogjon kezet (helyette: mosolyogjon többet)

• Ha BÁRMILYEN tünetet észlel, akkor otthon kell 
maradnia, még akkor is, ha Ön tartana előadást. 
Használhatja a Zoom programot.

• A számos fertőzött esettel rendelkező térségben 
élő emberek csak a Zoom-mal csatlakozzanak.

• Gyakran mosson kezet.

• Ha köhög vagy tüsszent, takarja el a száját és az 
orrát behajlított karjával vagy (papír)zsebkendővel, 
és mielőbb távozzon a tömegből. Ha rosszul érzi 
magát, kérjük, menjen haza.

• Kerülje a közeli kontaktust más emberekkel.

• A BP/BPS/esemény szervezője felelős azért, hogy 
az esemény helyszínén minden ajtófogantyút 
fertőtlenítsenek minden szünet előtt, alatt és után.

Soha nem volt még nagyobb szükség a termékeinkre, 
egyrészt általánosságban a jó egészségi állapot 
fenntartása, másrészt pedig konkrétan a fertőzés 
elkerülése esélyének javítása érdekében. Jó ötlet 
egészségügyi termékeinkből készlet fenntartása, így 
tud biztosítani azokból barátai és családtagjai számára 
is, ha kifogynának a termékekből.

Vigyázzon egészségére, és védje magát, valamint az 
Ön közelében tartózkodó személyeket.

Valószínűleg Ön is figyelemmel kísérte a 
COVID-19 (koronavírus) kitöréséről szóló híreket, 
valamint azt, hogy az hogyan és merre terjed. A 
vírus továbbra is elsősorban Kínában fertőz, 
illetve a járvány más országokban is kitört. A 
megfertőződött emberek túlnyomó többségénél 
a betegség enyhe lefolyású, azt követően gyors 
felépüléssel, mások számára a fertőzés azonban 
súlyosabb lefolyású lehet. A legjobban úgy 
kerülhető el, ha ügyelünk az egészségünkre, ami 
mások védelmét is szolgálja. 
 
Természetesen az életnek – ahogy az üzleti életnek is 
– folytatódnia kell, de biztonsági okokból 
összeállítottunk egy listát bizonyos biztonsági 
szabályokról, amelyeket kérünk, hogy Ön is tartson be 
a saját biztonsága és a lehetséges fertőzés 
kockázatának csökkentése érdekében.

• Megfelelő kézhigiénia.

• Kerülje az arc érintését, ha a kezei nem tiszták.

• Kerülje az ölelést és a kézfogást.

• Kerülje az olyan területeket, ahol az emberek 
érintettek.

• Fontos, hogy a megfelelő pihenés, alvás és 
egészséges táplálkozás az Ön számára biztosított 
legyen egészségének optimalizálása érdekében.

• Ha köhög vagy tüsszent, takarja el a száját és az 
orrát behajlított karjával vagy (papír)zsebkendővel, 
és mielőbb távozzon a tömegből. Ha rosszul érzi 
magát, kérjük, menjen haza. 

• Ha bármilyen tünete van, nagyon fontos, hogy 
kivizsgálják Önt és elkülönítse magát másoktól 
(önkéntes karantén).

• Ha Önhöz közeli személyek megfertőződtek, 
ugyancsak fontos, hogy Önt is megvizsgálják és 
önkéntes karanténba kerüljön.


