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MPRSZ SZAKMAI AJÁNLÁS SAJTÓRENDEZVÉNYEK 
BIZTONSÁGOS MEGTARTÁSÁHOZ
Cél az érintésmentes sajtórendezvények megrendezése, a távolságtartás és higiéniai előírások be-
tartása és a zsúfoltság elkerülése, valamint az online részvétel biztosítása.

A sajtóesemény résztvevőinek az érvényben lévő szabályozás határozza meg, hogy szükséges-e 
maszkot viselniük.

A sajtóesemény szervezője gondoskodik az érintésmentes regisztráció lehetőségéről.

Az eseményen belépéskor javasolt érintésmentes hőmérővel a résztvevők testhőmérsékletét mérni.

Az eseményen javasolt kesztyűvel és maszkkal, kézfertőtlenítővel készülni a résztvevőknek.

A regisztrációt úgy kell lebonyolítani, hogy az újságíró és a beléptető munkatárs között lehetőség 
szerint a másfél méter távolságot tartani lehessen. A regisztrációs munkatársak maszkot és kesz-
tyűt viselve dolgozzanak, a regisztrációs pult előtt sorban állási pontok kijelölése javasolt.

Lehetőség szerint minimálisra kell csökkenteni a kézből kézbe való anyagok átadását. A közle-
ményt, egyéb anyagokat lehetőség szerint online adja át a szervező az újságíróknak, nem nyomtat-
va.

Igény szerint a távolságot jelző karszalag biztosítása.

A résztvevőktől helyszíni regisztrációt megelőzően, nyilatkozat bekérése javasolt azzal kapcsolato-
san, hogy nem rendelkeznek a Covid-19 tüneteivel, nem állnak karantén alatt, az elmúlt 14 napban 
nem érintkeztek igazolt Covid beteggel, illetve Covid gyanús beteg ápolásában sem vettek részt. 

A résztvevőknek nyilatkozni kell, hogy a rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt.

A megfelelő átszellőztetés érdekében, a lehetőségekhez mérten minél tovább nyitva kell tartani a 
termek/terek ajtajait, ablakait.

A hozzászóló mikrofon kézről kézre járása nem javasolt a hallgatóság között, helyette a közlekedési 
folyosókon, fix állványon rögzített mikrofonok kerüljenek elhelyezésre. 

A rendezvényteremben nem javasoljuk papírok és írószerek biztosítását, vagy csak előre csomagolt 
toll és füzetblokkot javaslunk, amit ott helyben használnak fel először.

A teremben lehetőség szerint minimum másfél méter távolságra helyezkedjenek el a székek egy-
mástól.

Sajtókirándulások, transzferek szervezésénél a szállítandó vendégek létszámánál minimum kétsze-
res, de inkább háromszoros buszkapacitás rendelése javasolt továbbáa maszkok viselése kötelező 
az utazás során.
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Az anyag elkészítését előzetes szakami konzultáció előzte meg PR ügynökségekkel és nagyvállalatokkal. Örömmel 
fogadjuka tapasztalatokat, javaslatokat, melyeket beépítünk az anyagba és a weboldalon mindig a legfrissebb változat 
lesz elérhető.
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