2021/1 sz. Elnöki utasítás 1. sz. melléklete
HVDSZ 2000 üdülőiben kifüggesztendő
Részvételi szabályok kiegészítése
2021. május 25. napjától visszavonásig érvényes
- HVDSZ 2000 Üdültetési Szabályzatának kiegészítése –
A HVDSZ 2000 üdülői a covid 19 járvány harmadik hullámát követően - a Kormány szálláshelyekre vonatkozó
szabályozásainak feltételeivel - 2021. május 25-től vehetőek igénybe ismét, a 2020. évi Üdültetési Szabályzat
rendelkezésein túl visszavonásig 2021/1. sz. Elnöki utasítás jelen Részvételi szabályok kiegészítése című 1. sz.
melléklete határozza meg a kötelező érvényű szabályokat, amely kifüggesztésre kerül az üdülőinkben is.
Ennek értelmében a HVDSZ 2000 tulajdonában álló üdülőkben csak és kizárólag olyan személy kezdheti meg
üdülését, aki védettségi igazolvánnyal vagy védőoltást igazoló applikációval rendelkezik, illetve az ő
felügyelete alatt álló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, erről az üdülési felelős tájékoztatja az
érdeklődőket és az igénylőket. A betegségen átesett vendégek zárójelentéssel, illetve oltási igazolással nem
helyettesíthetik a védettségi igazolványt, amit az érkezés napján kell bemutatni. Aki nem kapta még meg az
igazolványát, az üdülés megkezdéséig pótolhatja, jelezheti online a Magyarország.hu oldalon a saját
ügyfélkapuján vagy személyesen az illetékes Kormányhivatalban vagy a vedettsegiigazolvany@1818.hu email
címen.
Az üdülésben – ahogy korábban is – csak az üdülési felelős által kiállított beutalón szereplő személyek vehetnek
részt.
A vendégek érkezésekor a beutaló (időszak, résztvevők) ellenőrzésén túl a gondnok további feladata, hogy a
védettségi igazolvány és személyazonosság igazolására alkalmas (fényképes) hatósági bizonyítványt vagy a
védőoltást igazoló applikációt ellenőrizze. A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorát
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel vagy diákigazolvánnyal lehet igazolni. (Ha a
kiskorúság ténye nyilvánvaló, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése
mellőzhető.) A gondnok az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő
adatokat megismerheti, de az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti. A gondnok a jogosultság
ellenőrzését követően kitölti, aláírja és az igénylővel aláíratja a Részvételi szabályok elfogadása nyomtatványt
2 példányban (2. sz. melléklet), melynek egyik példányát az igénylő részére adja át, a nyomtatvány a védettségi
szabályok ismertetésének, a védettségi adatok ellenőrzésének igazolásáról szól.
A szálláshely gondnoka megtagadja a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni
védettségét vagy az életkorát a rendeletben meghatározott módon nem igazolja, illetve a turnus alatt engedély
és igazolás nélkül csatlakozott további vendégeket elküldheti. Az ilyen módon meghiúsult üdülés hozzájárulása
vissza nem fizethető, későbbi időpontban nem érvényesíthető. Amennyiben az érintett személy nem hajlandó
távozni, a gondok a HVDSZ 2000 vezetőségének és a rendőrség segítségét kérheti. (A védettségi igazolvány
hamisítása, illetve jogosulatlan használata ugyanolyan büntetendő cselekménynek minősül, mint az egyéb okiratok meghamisítása, vagy jogosulatlan használata.)
Az ötmilliomodik védőoltás első dózisának beadásával a családi rendezvények 50 főig tarthatóak, a kijárási
tilalom megszűnik, a közterületi maszkhasználat nem kötelező, így ezek szabályozására nincs szükség.
A szállóvendég részére az üdülő területén nem kötelező a maszk viselése.
A gondnok a turnusok között az általános takarítási feladatokon túl az erre a célra vásárolt ózongenerátor
biztonsági előírásokat betartva fertőtleníti a szálláshelyet, az üdülőben a vendégek részére kézfertőtlenítők
kerültek kihelyezésre. A gondok köteles maszkot viselni a vendégek érekésekor és távozásakor.
A HVDSZ 2000 üdülői közül vannak olyanok, ahol bizonyos helyiségek közösen állnak a vendégek
rendelkezésére. A szabályok betartása mellett ezek a helyiségek is biztonsággal használhatóak, hiszen a
résztvevők mindegyike védett a vírussal szemben, a modern fertőtlenítési eljárások miatt a vírus terjedése az
üdülő területén valószínűtlen.

