A VDHE VEZETŐSÉGÉNEK FELHÍVÁSA

az új tipusú korona vírus veszély kapcsán alkalmazott eljárásról.
A kialakult vírusos veszélyhelyzettel kapcsolatos állami, szövetségi, és elnöki rendeletek, utasítások,
ajánlások. A vezetőség az egyesület honlapján megjelenteti.
-

a 41/2020 (03.11.) Kormányrendeletet ( Magyar Közlöny 40.szám )
a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2020.03.16-i Elnöki levelét
Dr. Szalay Ferenc ügyvédi iroda által készített Állásfoglalás járványügyi veszélyhelyzettel
kapcsolatos munkáltatói kötelezettségekről és intézkedésekről
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség veszélyhelyzeti intézkedési terve
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség koronavírus tájékoztató javasolt óvintézkedések
MOHOSZ TÁJÉKOZTATÓ az új tipusú korona vírus okozta járványügyi helyzet, mint
veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel,c valamint horgász
okmányok biztosításával kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendjéről ( III )
VDHE vezetőségének utasítása:
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-

-
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Az Egyesület területének zárása, a kapuk állandó zárva tartása kötelező. Személy bejárat
kizárólag az utcai és Duna felőli kiskapun történhet. Gépjármű nem állhat be az udvarba. A
kapura kifüggesztésre kerül az Egyesület elvárt óvintézkedési és megelőzési jelen utasítása.
Az állami, területi, napijegyek, stb. kiadása akadály nélkül biztosított, elsősorban napközben
10-15 óra között. 15 óra után ügyfélfogadás nincs. Az igénylők egyenként lépjenek a központi
épületbe, tartsák be a biztonsági távolságot (min 2 m) a gondnoktól, majd lentebb
megfogalmazottak szerint járjanak el. Kérjük a várakozás az udvaron történjen. A várakozás
elkerülhető telefonon történő időpont egyeztetéssel.
Kérjük eltekinteni az üdvözlés szokásos formáitól ( kézfogás, puszi, ölelés, stb )
Felhívjuk a figyelmet a készpénzforgalom veszélyére, pótolni lehet utalással, postai
befizetéssel.
Felhívjuk tagjaink figyelmét az on-line ügyintézés lehetőségére, amely jelentősen csökkent
a fertőzés lehetőségét.
A tagok ( bérlők ) egyéb irányú fizetési kötelezettségüket jelen óvintézkedéseket követően
teljesíthetik szintén a megjelölt időpontban
A gondnok rendelkezésre áll a tanya terület karbantartási és napi üzemeltetési feladatok
ellátása céljából, avval a megkötéssel, hogy csak és kizárólag a feltétlen szükséges munkák,
tevékenységek végezhetők, illetve az erre kirendelt szakemberek léphetnek az Egyesület
területére, alapvetően a megjelölt időpontban.
Az Egyesület területére belépők, kötelesek elolvasni a veszélyhelyzettel kapcsolatos
óvintézkedéseket ami a kapukra kerül kifüggesztésre, ezt aláírásukkal igazolják a
gondnoknál. Aláírás nélkül a gondnok elutasíthatja rendelkezésre állást.
Az óvintézkedésekkel kapcsolatos előírások az Egyesület területén tartósan élőkre is
vonatkoznak, szintén kötelesek ennek tényét aláírásukkal igazolni.
Külföldről érkező hozzátartozók, ismerősök nem fogadhatók.
A külföldön tartózkodókat (bérlők) a gondnok értesíti a veszélyhelyzetről, megkéri, ne
látogassanak haza. Amennyiben mégis a tanya területére lépnek, kötelesek betartani a
vonatkozó előírásokat, a karantén és az érintkezés szabályait.
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Külföldi állampolgárok nem léphetnek a tanya területére, sem horgászati sem látogatói
céllal.
A központi épületbe csak a gondnok engedélyével léphet be tag, hozzátartozó, vendég, stb.
Ez esetben a gondnok felkérésére köteles védőeszközt (kesztyű, maszk, kézfertőtlenítés)
használni. Minden esetben legelső kötelezettsége a mosdóban alaposan kezet mosni.
Kézmosó szappan, fertőtlenítő, kéztörlő papír megléte a gondnok feladata.
Nem szolgáltatható rendezvény, ételkészítés és kiszolgálás, a büfében elsősorban
palackozott italok árusíthatók, csak 15 óráig.
Gondnok kötelessége az épületben és a tanya területén megakadályozni a csoportosulást,
sorban állást.
A tagok rendszeres és alkalmi tájékoztatása az aktuális helyzetről a gondnok feladata,
igénybe véve a telefont, a honlapot és a facebook-ot.
Az éves tavaszi közgyűlés elmarad, vélhetően ősszel lesz megtartva, egyéb rendezvényeink
sorsa is bizonytalan.
A központi épület fokozott tisztántartása, fertőtlenítése, minden nap, szükség szerint több
alkalommal és mindenre kiterjedően a gondnok számára kötelező. (ajtó, kilincs, asztalok,
büfé helyiség pultja, és a büfé berendezései.)

Szigetcsép, 2020.03.17.

VDHE Vezetősége

