
Tisztelt Ügyfelek, Látogatók!

A SARS-CoV-2 vírus ismételt rohamos terjedésére tekintettel Budapest Főváros IV. Kerület Újpest
Önkormányzata  és  költségvetési  szervei  (a továbbiakban:  Újpest  Önkormányzata)  a  tulajdonukban
lévő, közforgalom számára nyitva álló magánterületekre való belépést az egészségügyről szóló 1997.
évi  CLIV.  törvény  44.  §.  (2)  bekezdésében1 meghatározott  tulajdonosi  kötelezettségek  teljesítése
mellett tudják engedélyezni. Ez jelen tájékoztató készítésekor a Nemzeti Népegészségügyi Központ
által kiadott tájékoztatóban meghatározottak betartását és betartatását jelenti.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

- Az épületbe kizárólag tüneteket nem mutató, egészséges személy léphet be. Ezért kérjük,
inkább  használja  elektronikus  ügyintézési  csatornáinkat  (bővebb  tájékoztató  elérhető  a
következő  elérhetőségeken:  https://www.ujpest.hu/eugyintezes,
https://www.ujpest.hu/ugyintezes_ugyek), ha bármilyen tünet észlelhető Önön.

- Az épületbe kizárólag kézfertőtlenítést követően és a szájat, orrot takaró maszk viselése
mellett  megengedett  a  belépés.  Maszkot  nem  tudunk  biztosítani  minden  belépőnek,  így
kérjük hozza magával saját textil vagy orvosi maszkját.

- Kérjük  az  épületben  fokozottan  figyeljen  a  1,5  méteres  távolság  tartására
ügyintézőnktől,  és  az  egyéb  ügyfelektől,  látogatóktól.  Erre  mi  is  odafigyelünk,  de  az
intézkedés akkor hatékony, ha mindannyian együttműködünk.

- Az  épület  tisztaságára,  a  rendszeres  fertőtlenítő  takarítás  elvégzésére,  a  rendszeres
szellőztetésre  nagy  figyelmet  fordítunk. Kérjük,  mindannyiunk  egészségének  védelme
érdekében segítse kollégáink munkáját!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az erre kijelölt alkalmazottaink, illetve vagyonőreink kötelesek a belépés
engedélyezése  előtt  az  erre  kialakított  helyiségben  ellenőrizni  a  belépési  jogosultság  feltételeinek
fennállását  (érintésmentes  digitális  hőmérővel  elvégzett  testhő ellenőrzés,  az  egyéb ismert  tünetek
fennállásáról szóbeli nyilatkozattételre felszólítás) és jogosultak megtagadni a belépést a feltételeknek
nem megfelelő (testhő 37,5 fokot  eléri  vagy/és tüneteket  produkáló) látogatók,  ügyfelek esetében.
Tájékoztatjuk,  hogy  az  ellenőrzést  végzők  a  személyazonosságára  nem  kérdezhetnek  rá  és  az
ellenőrzés  során  közölt  személyes  adatait  semmilyen  formában  nem  veszik  nyilvántartásba,  a
tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik.

KÖSZÖNJÜK, hogy egyetért abban, hogy nincs olyan fontos, más úton (telefonon, elektronikus
úton) meg nem oldható érdek, ami miatt saját és embertársai, hozzátartozói egészségét vagy

életét érdemes kockáztatni!

1 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2) bek.: A köz- és magánterületeket a közegészségügyi 
követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tulajdonos, illetőleg a használó 
gondoskodik.
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