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A Messe Düsseldorf a jelenleg érvényes koronavírus-védelmi rendelet alapján új higiéniai és 
fertőzésvédelmi koncepciót dolgozott ki. Ezzel biztosítja a szükséges egészségügyi és 
higiéniai intézkedéseket, valamint a távolságtartási szabályokat a düsseldorfi vásárközpont 
minden rendezvényén. A rendelkezések kiterjednek a résztvevők létszámára, a 
standkiosztásra, valamint azokra a higiéniai, műszaki és szervezési intézkedésekre, 
amelyeket a tartományi kormányzat is előírt a kongresszusok és szakvásárok 
megrendezésére vonatkozóan. 

A Messe Düsseldorf higiéniai intézkedései a vásárközpontban 

Intézkedés Leírás 

Kézfertőtlenítő 
adagolók 

A Messe Düsseldorf a korábbinál több kézfertőtlenítő adagolót 
helyez ki – többek között minden vásárkapunál, minden 
vásárcsarnokban és a csarnokok közötti átjárókban is. Ezen kívül 
minden illemhelyen fix telepítésű kézfertőtlenítő-adagolók 
találhatók. 

A száj és az orr 
kötelező eltakarása 

A szakvásárokon minden esetben kötelező viselni a szájat és az 
orrot elfedő maszkot (a koronavírus elleni védelemről szóló 
rendelet jelenleg érvényes változatának 2. § 3. bekezdése): 

• szakvásárokon és kongresszusokon, kivéve az 
ülőhelyeket 

• vendéglátó létesítmények zárt tereiben, az ülőhelyek 
kivételével 

• a fent nevezett intézmények előtti sorban, várakozás 
közben 

A Messe Düsseldorf a bejáratnál szájat és orrot eltakaró 
maszkot biztosít a maszk nélkül érkezőknek. 

Vizes helyiségek • Az illemhelyek, a kilincsek és a fogantyúk, a 
mosdókagylók és a vízcsapok tisztítása és fertőtlenítése a 
mindenkori követelményeknek megfelelően történik 

• A legfrissebb előírásokhoz igazítják a beépített 
létesítményekhez kapcsolódó valamennyi higiéniai 
intézkedést 

 

Ajtók A kilincsek érintésének elkerülése érdekében a vásárközpont 
ajtóit ékekkel támasztják ki. Ez alól kivételt képeznek a 



tűzvédelmi ajtók, amelyeket felül elektronikus zárószerkezettel 
látnak el. 

Felületek higiéniája A nagyközönség számára hozzáférhető felületek rendszeres 
tisztítása és fertőtlenítése: 

• szolgáltató központok pultjai 

• pénztárak pultjai 

• ruhatárak pultjai 

• beléptető kapuk 

• parkolójegy-automaták 

Higiénia a 
vendéglátásban 

A vásárközpont éttermeit a Messe Düsseldorf a koronavírus 
elleni védelemről szóló rendeletnek megfelelően nyitja meg. 
A rendszabályok értelmében megkülönböztetik a bel- és kültéri 
vendéglátást. A tételes előírásokat Észak-Rajna-Vesztfália a 
koronavírus elleni védelemről szóló rendeletének vendéglátásra 
(bel- és kültéri vendéglátásra) vonatkozó melléklete 
tartalmazza. 

A Messe Düsseldorf plakátokon ad helyszíni tájékoztatást a higiéniai és megelőzési 
előírásokról. 

A vásárközpontban a hivatalosan előírt távolságtartási és higiéniai rendszabályok 
érvényesek. Ezek betartása mindenkinek személyes felelőssége – ugyanúgy, mint a 
közterületeken és a kiskereskedelemben (jelenleg 1,5 méteres távolság, kézfertőtlenítés, 
szájat és orrot eltakaró maszk kötelező viselése, köhögésre és tüsszentésre vonatkozó 
szabályok, valamint a kézfogás mellőzése). 

A vásárközpontban maximum 10 fős csoportok gyülekezhetnek.  

A csarnokokban a szellőztető berendezések működtetése biztosítja a rendszeres légcserét. 
A csarnokok légterébe bevitt friss levegő minősége a kültéri levegő minőségének felel meg. 
A rövidebb időszakonként bevitt friss levegő sokszorosa a szakvásár lebonyolításához 
szükséges levegőmennyiségnek. A vásárvállalat megbízásából a szellőztető berendezés 
minden egységét független ellenőrök vizsgálják rendszeresen. 

Ezen kívül új szabályok lépnek életbe a standépítésre és a stand berendezésére 
vonatkozóan. A standokon biztosítani kell a bemutatott termékek körbejárhatóságát. A 
tárgyalókat, kabinokat, több szintes standok esetében a fölszinti tereket a vásár nyitva 
tartása idején nem szabad lezárni, hogy a légmozgás biztosított legyen. Ugyanezek a 
szabályok vonatkoznak a belülről megtekinthető kiállítási tárgyakra, eszközökre is, amelyek 
ajtaját, ablakait nyitva kell tartani.  

Ezeken túlmenően szükség esetén a szellőztetést a csarnokok ajtajának és tetőablakainak 
kinyitásával is biztosítják.  



A fertőzésveszély csökkentése érdekében a látogatók számára szájat és orrot lefedő maszk 
viselése kötelező. 

Ezekkel a rendszabályokkal Észak-Rajna-Vesztfália koronavírus elleni védelemről szóló 
rendeletének követelményeit és a Robert Koch Intézet felelősségteljes üzemeltetésre 
vonatkozó ajánlásait követjük. 

A létszám maximalizálása a vásárközpontban  

Egynapos belépések  
A Messe Düsseldorf az észak-rajna-vesztfáliai koronavírus elleni védelemről szóló rendelet 
(CoronaSchVO) „Higiénia és fertőzésvédelmi követelmények” c. mellékletében foglalt 
előírások alapján korlátozza az egy napon belépő látogatók számát. 

Online jegyelővétel / regisztráció 
A belépőjegy értékesítése kizárólag online történik. A távolságtartási szabályok alapján az 
egy napon felhasználható belépőjegyek száma korlátozott!  

A belépéshez mindenkinek el kell végezni az online regisztrációt:  

• a kiállítói standon dolgozóknak 

• a kiállítók szolgáltatóinak 

• a látogatóknak 

• a Messe Düsseldorf szolgáltatóinak  

• az újságíróknak (külön online sajtóakkreditálással) 

A résztvevők eloszlása 
A résztvevők csarnokon belüli eloszlását és a 1,5 méteres minimális távolság betartását a 
már meglévő videórendszerekkel és ellenőrökkel biztosítják. 

A sorban állás elkerülése  
A rendészet kiemelten ellenőrzi azokat a pontokat, ahol több ember torlódhat fel, mint 
például a vásárkapuknál és a vendéglátásban. Ezen kívül minden helyszínre egyedi 
előírások érvényesek: 

Helyszín Leírás 

Ruhatári pultok • ruhatár ingyenes használata 

• higiéniai védelem 

• távolságtartást szolgáló jelölések 

• ruhadarabok közötti távolság 

Bejárat • higiéniai védelem 

• távolságtartást szolgáló jelölések 

 

Belépő kapu • távolságtartást szolgáló jelölések 

• szájat és orrot elfedő maszkok a munkatársaknak 

Információs pultok • higiéniai védelem 



• távolságtartást szolgáló jelölések 

Vendéglátás • A vendéglátó egységeket a koronavírus elleni védelemről 
szóló rendelet érvényben lévő előírásainak megfelelően 
nyitják meg (lásd a koronavírus elleni védelemről szóló 
észak-rajna-vesztfáliai rendelet „Vendéglátás: bel- és 
kültéri vendéglátás” c. mellékletét) 

Felvonók • Figyelemfelhívó táblák kihelyezése arról, hogy a 
felvonókat egyidejűleg egyetlen személy vagy a felvonó 
megfelelő mérete esetén egyidejűleg legfeljebb kettő 
személy használhatja; a vásárközpont teljes területén 
minden lift helyett lépcsőt és mozgólépcsőt is lehet 
használni 

Orvosi rendelő / 
orvosi ellátás a 
vásárközpontban 

• A vásáron folyamatosan rendelkezésre áll a szakképzett 
orvosi személyzet 

Kommunikáció és tájékoztatás 

A Messe Düsseldorf a koronavírus-járványhoz kapcsolódó kommunikációját folyamatosan 
frissítjük. 

A Messe Düsseldorf és az érintett rendezvények honlapján adunk tájékoztatást a védelmi 
intézkedésekről, valamint a düsseldorfi vásárközpont területén tartózkodó személyekre 
kötelezően előírt magatartási szabályokról. Ezen túlmenően ezeket a tudnivalókat a 
kiállítóknak, látogatóknak és szolgáltatóknak eljuttatott körlevelekben, a 
sajtóközleményekben és a közösségi médiában is terjesztjük. 

A kiállítókra vonatkozó egészségvédelmi rendelkezések  

Kiállítói belépők 
A Messe Düsseldorf Észak-Rajna-Vesztfália a koronavírus elleni védekezésről szóló 
rendeletének (CoronaSchVO) „Higiéniai és fertőzésvédelmi követelmények” c. 
mellékletében foglaltak szerint korlátozza a kiállítói standok személyzetének létszámát. 

• Minden kiállító egy legfeljebb 35 m2-es alapterületű standhoz 3 darab kiállítói 
belépőt kap ingyenesen. Az alapterület minden ezt meghaladó, megkezdett 10 m2-e 
után egy-egy további kiállítói belépőt kap ingyenesen.  
Egy kiállító legfeljebb 50 darab kiállítói belépőt kap ingyenesen. 

• Minden társkiállítónak a társkiállítói díj megfizetését követően ingyenesen 
biztosítanak 1 darab kiállítói belépőt. 

• A közösségi standok szervezői minden, a közösségi standon résztvevő kiállító után 
1 darab kiállítói belépőt ingyenesen kapnak. 

• Ezen túlmenő kiállítói belépőt rendelni vagy vásárolni nem lehet. 



Óvintézkedések a standon 

Legkisebb standméret és a standok kialakítása 
A látogatók és a személyzet megfelelő mozgásterének biztosítása és az 1,5 méteres higiéniai 
távolság betartása érdekében személyenként legalább 4 négyzetméter szabadon 
használható területet kell előirányozni. 

A standokat úgy kell kialakítani, hogy a standszemélyzet és a standon tartózkodó látogatók 
be tudják tartani a legalább 1,5 méteres távolságot. 

Mindent, ami testközelséget igényel a standon, Észak-Rajna-Vesztfália a koronavírus elleni 
védekezésről szóló rendeletének (CoronaSchVO) „Higiéniai és fertőzésvédelmi 
követelmények” c. mellékletében foglaltak szerint kell bemutatni. Amennyiben ez nem 
lehetséges, akkor ezeket tilos bemutatni. 

Tárgyalók és zárt kabinok 
Az elrendezéssel biztosítani kell, hogy mindenki be tudja tartani a legalább 1,5 méteres 
távolságot. 

Standlefedés 
A megfelelő átszellőztetés biztosítása érdekében a zárt teret alkotó területeken (például 
kabinokban vagy tárgyalókban) zárt tetőszerkezet kialakítása tilos. 

A Messe Düsseldorf szerint ajánlatos eltekinteni a kétszintes standépítéstől. A Messe 
Düsseldorf a jelenlegi helyzetnek is megfelelő standépítési koncepciókat kínál a kiállítók 
számára. 

Látogatók regisztrálása 
A Messe Düsseldorf azt javasolja a kiállítóknak, hogy regisztrálják a standra érkező 
látogatókat. Erre megoldást kínál a „Scan to Lead” rendszer, amely térítés ellenében 
megrendelhető. 

Higiéniai intézkedések 

Kézfertőtlenítő 
A kiállítók kötelesek kézfertőtlenítő szert biztosítani a standszemélyzet és a látogatók 
számára. 

Érintésnek fokozottan kitett felületek tisztítása 
A vendéglátási célra használt felületeket, mint például székeket, asztalokat, stb. a kiállítónak 
minden egyes vendég távozását követően kötelező megtisztítani. Erre a célra elegendő 
zsíroldó háztartási tisztítószer használata. 

Ezen kívül a munkafelületeket, a kilincseket és a kiállított tárgyakat rendszeresen (de 
legalább naponta kétszer) kötelező megtisztítani. 



Szóróajándékok, édesség,  stb. önkiszolgáló jellegű kínálása tilos, amennyiben ezeket az 
érdeklődő saját maga veheti ki. 

Étkeztetés 
Az ételek el(ő)készítése és kiadása során, valamint az étkészlet, evőeszközök és 
ételhulladékok későbbi kezelése során a higiéniai követelményeket a kiállítónak szigorúan 
be kell tartani (ld. Észak-Rajna-Vesztfália koronavírus elleni védekezésről szóló rendeletének 
a vendéglátásra vonatkozó „Higiéniai és fertőzésvédelmi követelmények” c. melléklete). 

Fogadások 
Standparti / kiállítói fogadás rendezése a vásárközpont teljes területén szigorúan tilos. 

Standépítők / szolgáltatók 

Munkafeltételek 
A standépítő személyzet köteles betartani az érvényes távolságtartási és higiéniai 
előírásokat. 

A standépítő cégeknél rendelkezésre kell állni kidolgozott higiéniai koncepciónak és a 
standon dolgozókat nyilván kell tartani. Ezt a nyilvántartást a Messe Düsseldorf vagy az 
egészségügyi hatóságok kérésére át kell adni. 

Kísérő rendezvények (fórumok, konferenciák, workshop-ok) 
A konferenciák és hasonló rendezvények esetében az ülőhelyek között 1,5 méter, a sorok 
között 2,4 méter a távolság. Az ülőhely kivételével minden más helyen kötelező a szájat és 
orrot takaró maszk viselése (2. § 3. bekezdés). Állóhely nem lesz. A résztvevők száma minden 
esetben korlátozott. A bejáratokat és a kijáratokat egyértelműen elkülönítik egymástól. Ezen 
kívül a rendészet felügyeli a résztvevők létszámát, valamint a távolságok és az előírt 
szabályok betartását. 

A Messe Düsseldorf ellenőrzi a fent ismertetett intézkedések betartását, hiszen mindig az 
ügyfelek, a partnerek és a munkatársak biztonsága és egészsége a legfontosabb. 

A MEDICA 2020 és COMPAMED 2020 szakvásárt közösen visszük sikerre ebben a 
rendhagyó időszakban is! 


