„Muzsikál az erdő” járványügyi protokoll
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet
megszűnéséig – az alábbi látogatási protokoll érvényes
A Kormány 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelete a szabadtéri
rendezvényekről szóló rendelete alapján megtartandó
kulturális rendezvényekre vonatkozó szabályok
COVID19 általános óvintézkedések EMMI 2020.03.11.
alapján készült.
A protokoll a magyar kormány járványhelyzetre vonatkozó
ajánlásait figyelembe véve készült.

Szabad természetben, erdei helyszíneken szerveződnek a „Muzsikál az erdő” kulturális programjai.
A rendezvény bíztatja, ösztönzi a résztvevőket az aktív testmozgásra, a fenntartható és
egészségtudatos életmódra. A színvonalas kulturális élmények jótékony lelki hatása, az erdei tiszta
levegő, a mozgás (szakvezetéses erdei séták, bicikli túrák) elősegíti a szemléletváltást, új lendületet
adnak a hétköznapokra, energiával töltik fel a jelenlévőket. A rendezvényterek biztonságosnak
tekinthetőek, hiszen több a fa, mint az ember. A jelen helyzetben szükséges kiemelnünk az
egymásra figyelés fontosságát, valamint a 2020-as rendezvényen való részvétel feltételeit.
„A jövő útja a természettel való harmónia kialakítása. Fenntartható, boldog emberi lét csak úgy
képzelhető el, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság, környezet és a
kultúra-művészetek – harmonizáljuk.”
Belépés:
-

-

a rendezvényen kizárólag a helyszíni regisztrációt követően lehet részt venni. Jelen
járványügyi helyzetre való tekintettel a regisztráció kötelező, melynek során a látogató neve
és lakcíme is megadásra kerül, az esetleges járványügyi követhetőség érdekében. (A
megadott adatokat a Muzsikál az Erdő Alapítvány bizalmasan kezeli, harmadik fél számára
ki nem adja, kivéve, ha egészségügyi kockázat következtében a járványügyi hatóság, a
járvány terjedésének nyomon követése céljából hivatalosan ki nem kéri)
a belépési ponton, az INFÓ/REGISZTRÁCIÓS pont közelében kézfertőtlenítési/kézmosási
lehetőséget biztosítunk, melynek használatát ki és belépéskor határozottan kérünk.

Tartózkodás:
-

a rendezvényen nem kötelező a szájmaszk viselése, hiszen szabadban, erdei helyszíneken
kerül megrendezésre
a szervezők a programokat térben és időben is megfelelő módon elkülönítik
távolságtartás: kérjük, tartsák tiszteletben az járványügyi előírás szerinti min.1,5 – 2 méteres
távolságot. Kivételt képeznek ez alól az együtt élő, egyszerre érkező családok, az egy
háztartásban élők.

Rendezvényre való eljutás:
-

kérjük, részesítsék előnyben a gyaloglást, a kerékpár használatot; a helyszínre érkezzenek
lóháton vagy személygépkocsival, az erdei helyszíneket megközelíteni tömegközlekedéssel
sok esetben nem lehetséges, de nem is ajánljuk.

-

vegyenek részt a szakvezetéses erdei sétáinkon, melyek kezdőprogramként
rendezvénytérig kalauzolja a látogatókat (megfelelő távolságtartás mellett)

a

Távozás:
-

a belépési ponton szükséges jelezni távozásukat, kilépő regisztrációval.

A járványügyi helyzet naprakész információi a koronavirus.gov.hu oldalon olvashatóak. Felhívjuk a
„Muzsikál az erdő” rendezvény látogatóinak figyelmét, hogy mindenkinek saját felelőssége, hogy
indulás előtt alaposan tájékozódjon, és a járványügyi előírásokat betartsa.

Tisztelt „Muzsikál az erdő” Közönség!
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a járványhelyzet körülményei között is elősegítik a
„Muzsikál az erdő” rendezvény megvalósulását, tiszteletben tartják, elfogadják a fenti
szabályrendszert, valamint a megvalósuló programok, erdei séták közben egyaránt vigyáznak
embertársaikra és az erdei életközösségre.

Muzsikál az Erdő Alapítvány

