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BEVEZETŐ
A DOKUMENTUM 
KÖZZÉTÉTELÉNEK CÉLJA
ÉS HÁTTERE

Az NFI a munkáltatóknak nem határozhatja meg, hogy miként biztosítsák a biztonságos és egészséges mun-

kakörnyezetet, ezt minden munkáltatónak egyénileg szükséges meghatároznia,  de a hazai mozgóképipar 

csúcsszerveként kötelességének érzi a Covid-19 vírus miatt kialakult nehéz helyzetben,  hogy segítséget 

nyújtson a mozgóképipar területén a munkáltatók által alkalmazandó előírások kialakításában.

Az NFI ennek érdekében szükségesnek érezte egy a Covid-19 vírussal foglalkozó általános kockázatértékelés 

elkészíttetését a hazai filmforgatások biztonságos újraindításához. Célunk a forgatáson közreműködők egész-

ségvédelme, a kormányzati előírások betartása. Ezt a dokumentumot a felkért szakértő a jelenleg érvényben 

lévő kormányzati ajánlások figyelembevételével készítette, és kizárólag Magyarország területére vonatkozik, 

tehát nem tér ki a külföldre vagy a külföldről való utazás kockázatára. Erre a kérdésre az utazni kívánók saját or-

száguk rendelkezései az iránymutatók. Az ajánlás továbbá nem tér ki a munkavállalók korából vagy egy meglévő 

krónikus betegségből fakadó kitettségre, az ezzel kapcsolatos kockázatokat egyénileg kell mérlegelni.

Az alábbi dokumentumot a Nemzeti Filmintézet felkérésére Papp János HSA szakember készítette, amely a 

magyarországi mozgókép forgatások Covid-19 vírus elleni sikeres védekezéséhez szükséges ajánlásokat tar-

talmazza. Az ajánlás nem helyettesíti az egyes produkciók HSA (Health and Safety Advisor) szakemberének 

szerepét és felelősségét. Az alábbiakban megfogalmazottak alkalmazásáról a produkció HSA szakembere 

hivatott dönteni az egyedi kockázatelemzés elkészítésekor. 

A kormányzati korlátozások fokozatos enyhítése után várhatóan újraindul a munka, természetesen ésszerű 

új szabályok betartása mellett.  A munkáltatóknak ajánlott felülvizsgálni kockázatértékelési gyakorlatukat, 

felmérni a kockázatokat és kidolgozni egy cselekvési tervet. A tesztek és kérdőívek kezelésénél a produkci-

óknak az adatkezelési szabályokat (GDPR) be kell tartaniuk. Amennyiben a későbbiekben a vírus terjedése 

újra felerősödik, az a szigorítások visszaállítását jelentheti.
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ELŐKÉSZÜLETEK, TEENDŐK 
MUNKAKEZDÉS ELŐTT, 
ELŐKÉSZITÉS

EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT NYOMTATVÁNY LEADÁSA A PRODUKCIÓNAK

1. Írásos nyilatkozat szükséges minden stábtagtól és egyéb közreműködőtől a munkába állas előtt, 

 amely nyilatkozat tartalmazza az alábbiakat.

 Nincsenek korona vírus meglétére utaló tünetei és nem is voltak az elmúlt egy hétben

 Legjobb tudomása szerint nem volt kapcsolatban vírust hordozó személlyel az elmúlt 14 napban

 Van-e olyan betegsége, amely kiszolgáltatottabbá teheti egy esetleges vírus fertőzésnek 

 Kötelezi magát arra, hogy jelenti amennyiben a Covid 19-re utaló tünetet érez magán vagy 

 érintkezett olyannal, akinek tünetei voltak.

2. Bárki, aki a tünetek megjelenését észleli magán azonnal eltávolítandó a helyszínről, 

 és ajánlott orvosi segítséget kérnie

3. Minden, 24 óránál hosszabb, pihenő után újabb nyilatkozatot kell bekérni mindenkitől. 

TESZT A MUNKÁBA ÁLLÁS ELŐTT

A legfontosabb a stáb felállításánál, hogy egészséges, fertőzésmentes emberekből álljon, ennek érdekében 

minden munkavállalót a munka megkezdése előtt tesztelni kell. A tesztet a munkakezdés előtt egy nappal 

érdemes elvégezni és az eredmény fénymásolatot a produkció által kijelölt személynek leadni. 

TESZT A MUNKAKEZDÉSTŐL HETI RENDSZERESSÉGGEL

Annak érdekében, hogy ki lehessen szűrni az esetlegesen frissen megbetegedett stábtagot, a teszteket heti 

rendszerességgel el kell végeztetni. Ismert tény, hogy tünetmentesen is lehet valaki vírus fertőzött, ennek 

kiszűrésére a teszt a megfelelő eljárás.

STÁBLÉTSZÁM 

Elsődleges cél, hogy csökkentsük a produkcióban résztvevő stáb és szereplők létszámát. Ahol csak lehet, 

a részlegeket kisebb egységekbe kell szervezni és egymástól elkülönítve dolgozni, hogy minimumon lehes-

sen tartani az esetleges fertőzés esetén a karanténba küldendők számát.  A stábot ajánlott úgy felépíteni, 

hogy minél kevesebb napi kisegítőre legyen szükség. Minden esetben, ahol megvalósítható javasolt a távoli 

munkavégzés, például a meetingek, egyeztetések, megbeszélések stb. Ahol szükséges a személyes jelenlét, 

törekedni kell a külön helység biztosítására. Ajánlott átgondolni, hogyan csökkenthető a stáb, például werk 

film stáb, fotós stb. csak a legszükségesebb esetben vegyen részt a forgatáson. 
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RÉSZLEGVEZETŐK TÁJÉKOZTATÁSA

A részlegvezetőket írásban és szóban is tájékoztatni szükséges, hogy a saját munkavállalóikkal szemben mik 

legyenek az elvárások ebben a különleges helyzetben. Ezt írásba kell foglalniuk az eredeti kockázatelemzé-

sük részeként. Ezek az elvárások nem lehetnek enyhébbek, mint a kormányzati szankciók és a produkció által 

megállapított biztonsági szabályok. A produkció által biztosított egyéni és kollektív védőeszközök használatát 

meg kell követelnie és folyamatosan ellenőriznie kell minden részlegvezetőnek.

A FORGATÓKÖNYV ÉS KREATÍV SZEMPONTOK

Ajánlott a forgatókönyvek kreatív tartalmát a Covid-19 védekezési szabályok szempontjai szerint átvizsgálni.

A forgatókönyveket érdemes a lehető legkorábban elérhetővé tenni a stáb számára, hogy elegendő idő le-

gyen a tervezésre, a védelmi rendszerek kidolgozására. Ez lehetőséget ad a plusz költségek alacsonyan 

tartására is. 

Nagy statisztás jelenetek jelen helyzetben nem ajánlottak. Amennyiben semmiképpen nem oldható meg  

a jelenet statiszták nélkül, akkor amennyire lehetséges a forgatási szakasz végére kell tervezni a gyártási 

tervben. A statisztákkal való forgatást minden produkcióban külön megfontolás alá kell venni, létszámukat 

ebben az esetben minimalizálni kell. Javasolt mindenképpen elkerülni alkalmazásukat és más megoldásokkal, 

például CGI, helyettesíteni. 
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FORGATÁS

IZOLÁCIÓS TERV SZERINTI MUNKAVÉGZÉS (SZÁLLÁS, ELHELYEZÉS)

Lehet olyan megoldást választani a biztonság növelése érdekében, amely a stábot a forgatás végéig a for-

gatási napok között egyben tartja a produkció. Ebben az esetben a produkció által biztosított szálláshelyen 

lehet elhelyezni a stáb tagjait, mint egy vidéki forgatás esetén. Ebben az esetben nem érintkeznek hozzátarto-

zókkal, izolálva vannak a környezettől, minden nap a szálláshelyről mennek munkába és ide érkeznek vissza.  

A produkció által biztosított szállítóeszközökkel történik a szállítás, így a megbetegedések kockázata kezel-

hető alacsony szinten tartható. 

HELYSZÍNEK KIVÁLASZTÁSA

KÜLSŐ HELYSZÍN
NEM

FERTŐT-
LENÍTHETŐ

FERTŐT-
LENÍTHETŐ

ELZÁRHATÓ
KÖZTERÜLET

MAGÁN-
TERÜLET

NEM 
ELZÁRHATÓ
KÖZTERÜLET

ALKALMAS
LEHET

ALKALMAS
LEHET

KIEMELTEN 
VESZÉLYES 

TERÜLET

KIEMELTEN 
VESZÉLYES 

TERÜLET
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FORGATÁS

MŰTERMI ÉS VAGY BACKLOTBAN TÖRTÉNŐ FORGATÁSRA VALÓ BELÉPÉS, ŐRZÉS-VÉDELEM

Nagyobb műtermi területre van szükség, hogy a távolságtartási szabályzókat be lehessen tartani és a részle-

geket megfelelően el lehessen különíteni. 

Több idő és gondos tervezés szükséges az előkészítésre: az építkezés, berendezés vagy belámpázási na-

pokra, hogy a részlegek megfelelő távolságtartás mellett dolgozhassanak. Biztosítani kell, hogy a különböző 

részlegek egyedül tudjanak dolgozni a munkaterületükön a biztonsági távolság megtartása mellett úgy, hogy 

a munkaterületük ne váljon közös munkaterületté egyetlen másik részleggel sem.

BELSŐ HELYSZÍN
NEM

FERTŐT-
LENÍTHETŐ

FERTŐT-
LENÍTHETŐ

LAKATLAN
INGATLAN

ALKALMAS
LEHET

KIÜRÍTHETŐ
ÉPÜLET

ALKALMAS
LEHET

NEM
KIÜRÍTHETŐ

ÉPÜLET

KIEMELTEN 
VESZÉLYES 

TERÜLET

LAKOTT
INGATLAN

KIEMELTEN 
VESZÉLYES 

TERÜLET

KIEMELTEN 
VESZÉLYES 

TERÜLET
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FORGATÁS

Műtermi és/vagy backlotban történő forgatás esetén meg kell akadályozni, hogy idegen (kontroll nélküli), személy 

bejusson a díszletépítés és a forgatás területére. Ezeken a területeken (műterem,backlot) ez a feladat viszonylag 

könnyen végrehajtható. A beléptetés során minden stábtag (ide értve a vezetőséget is) köteles hőmérős szűré-

sen részt venni. A mérés eredményét naplózni kell az orvos egészségügyi szolgáltató embereinek, hogy minden 

jelenlévő átesett a mérésen (megfelelt, nem felelt meg). Ha a szűrésnél lázas stábtagot találnak, őt azonnal el kell 

különíteni és tesztelésre küldeni. Belépéskor az egyéni védőeszközök meglétét ellenőrizni kell és azok használa-

tára fel kell hívni a stábtagok figyelmét. Ez az őrző-védő cég és az egészségügyi szolgáltató embereinek feladata.

KÜLSŐ (UTCAI, VÁROSI) BELÉPÉS A FORGATÁSI TERÜLETRE, ŐRZÉS-VÉDELEM

Az utcai, illetve külsőkben történő munkavégzés kontrollálása nehezebb feladat. Itt is meg kell akadályozni, hogy 

lehetőség szerint „idegen”, nem a stábhoz tartozó személy bejusson vagy jelen legyen a forgatáson. Ez kiemelten 

nehéz feladatot ró az őrzés-védelemmel megbízott cégre, technikai eszközök és létszám tekintetében egyaránt. 

Biztosítani kell számukra, hogy a feladataikat teljesíteni tudják.

A munkaterületre lépés előtt ebben az esetben is a hőmérős szűrést minden belépőnél végre kell hajtani. Ahol 

csak lehetséges, a bázist a forgatási helyszín közelében, lehetőleg séta távolságban javasolt felállitani. Amennyi-

ben a bázis távolabbi területen van, megfelelő számú transzport biztosítása szükséges, a távolságtartási előírások 

betartása mellett.

A technikai teherautók parkolásánál megfelelő területet kell biztositani a biztonságos le- és felpakoláshoz. A stábta-

gok parkoló területének megnövekedésével is számolni kell, mivel nem ajánlott a tömegközlekedés igénybevétele.

TÁVOLSÁGTARTÁS

A kormányzat által ajánlott távolságtartási szabályokat mindenkinek be kell tartani. Ez jelenleg a 1,5 méter munka-

végzéskor és 2 méter várakozás, étkezés, pihenés esetén. Amennyiben ez a távolság nem tartható be, akkor az 

adott helyszínre készülő kockázatelemzésben kell róla rendelkezni.

Javasolt a részlegeknek külön területet kijelölni, ahol várakozhatnak, amig szükség van rájuk a díszletben. Ennek 

a helynek megfelelő méretűnek kell lennie ahhoz, hogy tartható legyen a megfelelő távolság a dolgozók között. 

A munkát úgy kell szervezni, hogy a legkisebb legyen a részlegek közötti érintkezés. Javasolt, hogy a közösségi 

helyeket egyszerre csak egy részleg használja. 
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IRODA BUSZ, LAKÓKOCSI, TRÉLER

Alapelv, hogy munkavégzés közben lehetőleg legyen meg a 1.5-2 méter távolság a munkavégzők között. 

Ennek érdekében például a buszokon, trélereken a smink és a fodrász részleget nem lehet egy légtérben 

elhelyezni. 

A jelmez részlegnél a szereplők külön, és az esetlegesen alkalmazott statiszták öltöztetése szintén külön 

történjen. Ezen belül az öltözködési helyet úgy kell kialakítani, hogy az ott tartózkodók megfelelő távolságot 

tudjanak egymás között tartani. 

A tartózkodó, melegedő helységekben a székeket padokat kellő távolságban kell felállitani és ellenőrizni, 

hogy az ott várakozók betartják a távolságot egymás között. 

A pihenést szolgáló, színészeknek biztosított lakókocsikban kizárólag a színész tartózkodhat. Az öltöztetését 

külön öltözőben, illetve helyiségben kell megoldani.

Az étkező buszok felépítésükből adódóan nem használhatók hatékonyan, ezért helyettük sátrak, csarnokok, 

termek használata ajánlott.

Optimalizálni kell az irodai elhelyezést is, a rajzolók, tervezők, könyvelők stb. mind kellő távolságban üljenek 

egymástól.

A helyiségeket gyakran kell szellőztetni, és minden nap munkavégzés után fertőtleníteni szükséges.

MUNKAIDŐ

A megnövekedett biztonsági előírások növelhetik egyes részleges előkészítési idejét, különösen azoknak, 

akik egyébként is korábban kezdenek vagy később végeznek, mint a stáb nagy része. A produkciónak külön 

figyelmet kell fordítania arra, hogy a Covid 19 miatti plusz intézkedések ne okozzanak munka és egészségvé-

delmileg kifogásolható számú túlórát. Ideálisnak a 10 óra, vagy annál rövidebb munkaidő tekinthető.



10

A COVID-19 VÍRUS FERTŐZÉS 
ALATTI FILMFORGATÁS 
EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVE

FORGATÁS

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

Amennyiben a hagyományos, izoláció nélküli munkába járás alkalmazására kerül sor, a következő szempon-

tokat kell figyelembe venni

 Lehetőség szerint senki ne használjon tömegközlekedést a munkába járáshoz és a munkából 

 való hazamenetelhez.

 Ha egyénileg, saját gépjárművel érkezik, ne szállítson második személyt. 

 A forgatás helyszínéhez sétatávolságban ajánlott parkolási lehetőséget biztositani 

 a stáb tagjainak.

 Bátoritani kell a kerékpár, motor használatát, ezeknek tárolóhely kialakítása szükséges.

 A produkció által biztosított szervezett szállítás esetén a gépjármű vezetője minimum orvosi 

 légzésvédő maszkot viseljen, amit az utazás során ne vegyen le. 

 Személyautóban a szállítható személyek száma egy fő, az utasnak szintén kötelező 

 a védőmaszk használata.

 A 9-személyes mikrobuszban a gépjármű vezetőjén kívül maximum 4 fő tartózkodhat „fűrészfog” 

 elhelyezésben. Nagyobb gépjárművek esetén külön ülésrendet kell kialakítani. A sofőrnek és az 

 utasoknak is kötelező az utazás alatt a védőmaszk használata. 

IZOLÁLT, KONTROLLÁLT SZÁLLÁSHELYRŐL TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS ESETÉN

 A szállítás során a gépjármű vezetőjének kötelező a maszk használata, az utasoknak ajánlott. 

 A személyautóban 2, a 9-személyes mikrobuszban, az ülések elhelyezésétől függően, 

 5-6 személy szállítása ajánlott. 

 A nagyobb gépjárművekben külön ülésrendet kell kialakítani

 A személyszállításra használt gépjárműveket naponta fertőtleníteni szükséges.
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ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK

COVID-19 UNIT LÉTREHOZÁSA

A járvány idején végrehajtandó óvintézkedések nagyobb terhet, többletmunkát jelentenek minden produkció 

számára. 

Ezeknek a többlet feladatoknak a kezelésére javasolt egy Covid-19 HSA csoport létrehozása. A csoporthoz 

tartozó munkakörök:

C-19 HSA SUPERVISOR, A CSOPORT VEZETŐJE

 Feladata a forgatókönyv ismeretében a producerekkel, első asszisztenssel és a C-19 gyártásvezetővel

 együttműködve biztonsági stratégiát kidolgozni a fertőzés elkerülésének érdekében 

 Elkészíti a produkció Covid-19 kockázatértékelését a részlegvezetőkkel és a C-19 gyártásvezetővel 

 egyeztetve.

 Felügyeli a Covid-19 részleget, ideértve a takarító, fertőtlenítő és őrző-védő személyek munkáját

 Felelősséget vállal a produkció biztonságos működéséért és támogatja a részlegvezetőket a Covid-19 -ben 

 meghatározott intézkedések betartásában.

 Ellenőrzi a védőeszközök helyes használatát.

GYÁRTÁSVEZETŐ/FELVÉTELVEZETŐ 

 Megszervezi az intézkedések végrehajtását, intézi a beszerzéseket, jelentéseket készít, 

 költségvet és elszámol.

 Begyűjti és naplózza a nyilatkozatokat, számon tartja a karanténban lévőket, stb.

 Beszerzi a produkció által biztosított védőeszközöket, kiosztásukat felügyeli

 Bekéri a részlegvezetők kockázatelemzéseit

SZAKÉRTŐ ÉS TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ TAKARÍTÁSRA 

ÉS FERTŐTLENÍTÉSRE SZAKOSODOTT VÁLLALKOZÓ, 

 A takarító személyzet létszámát a forgatási helyszín terület nagysága alapján határozza meg. 

 A takarító és fertőtlenítő eszközöket valamint az egyéni védőeszközeiket beszerzi.

 Az ózon generátor használatát a gyári utasítás szerint kezeli és felügyeli
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ŐRZŐ-VÉDŐ SZEMÉLYEK

 Feladata a kiszolgáló és egyéb közös területek felügyelete

 A területre való idegen személyek bejutását megakadályozza

 Segít a zárások kialakításában

 Egyéb biztonsági intézkedéseket tesz a Covid-19 csoportvezető kérésére

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER 

 Feladata a helyszínre érkezők testhőmérsékletének ellenőrzése, az eredmény naplózása. 

 Tesztek végzése, az eredmények rögzítése.

 A pozitív teszteket és lázas betegeket jelenti a produkciónak és a C-19 csoport vezetőjének. 

 Követi a karanténba került vagy megbetegedett stábtagok felépülését.

 A preventív szabályok ismertetése a stáb tagjaival az egyéni és a csoportos higiéniával kapcsolatban.

 A stáb folyamatos megfigyelése, gyanú esetén hőmérőzés

Nagyobb produkció vagy több unit esetében a Covid-19 csoport létszámát is növelni kell a feladatok és a 

területek nagyságának arányában. Tünetek jelentkezése esetén a kijelölt HSA/Covid-19 Supervisor dönt az 

izolációról vagy egyéb szükséges intézkedésekről. A Covid-19 kockázatértékelésében szereplő intézkedé-

seket és szabályokat kizárólag a Covid-19 HSA Supervisora vagy film producere változtathatja meg. Minden 

változást írásban kell rögzíteni. 

VÉDŐESZKÖZÖK ÉS EGYÉB PROTOKOLL MEGHATÁROZÁSA

Általános szabály, hogy a munkáltató kötelessége a munkavállalóik egyéni védőfelszerelésének beszerzése 

és kiadása. Ez továbbra is fennáll a vírus veszélytől független védőeszközökre. A speciális helyzetre való 

tekintettel, a produkciónak, mint munkabiztonsági szempontból munkáltatónak, járvány miatt fellépő extra, 

egyéni és kollektív védelemhez szükséges eszközöket a produkciónak biztosítania kell.
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A VÉDŐESZKÖZÖK

 Orvosi maszk, FFP2, illetve KN95 légzés védő maszk

 Gumi kesztyű

 Gumi-szövet kombinációjú kesztyű pl. CE T.10  EN 388

 Arcvédő plexi

 Kéz fertőtlenítő gél

 „Folyékony kesztyű”

 Kéz fertőtlenítő alkohol 

 Alkoholos fertőtlenítő kendő

 Digitális hőmérő (legalább 4-5 darab, hogy reggel gördülékenyen lehessen a méréseket végezni)

Az egyéni védőeszközök közül az arcvédő maszk folyamatos pótlásáról gondoskodni kell. A munkakezdéskor 

felvett maszkot a nap folyamán több ízben le kell venni, minden levétel után csere szükséges. A védőkesztyűk-

ből a gumi kesztyűt naponta akár többször is cserélni kell, a textil-gumikesztyű esetén napi egy pár biztosítása 

elegendő.

Az arcvédő plexi azoknak a munkatársaknak szükséges, akiknek elkerülhetetlen mások közvetlen közelében 

tartózkodni. Ilyenek pl. a sminkesek, fodrászok, öltöztetők, nővérek. A plexi pajzs cseréje annak pótlása sérülés 

vagy elkoszolódás esetén szükséges. 

Kollektív védőeszközök közé tartozik a fertőtlenítő gél illetve fertőtlenítő folyadék. Gélt minden stábtag egyéni-

leg is hordhat magánál, ezek általában 100-150 milligrammos kiszerelésben beszerezhetőek. Ettől függetlenül, a 

forgatási helyszín több pontján, ki kell helyezni kéz fertőtlenítő folyadék vagy gél adagoló automatát. Kiemelten 

fontos helyek a forgatásra bejutási pontnál, az ételek kiadásának helyén, az iroda buszok bejárata előtt, illetve 

minden olyan helyen, ahol rendszeresen, többen megfordulnak. pl. mellékhelyiségek, raktárak stb.

Mindenkinek kötelessége a védőeszközök szabályszerű viselése, munkatársai figyelmeztetése, támogatása és 

segítése az előírások betartásában. 

Aki bármilyen rendellenességet, szabálytalanságot, vagy veszélyhelyzetet tapasztal, kötelessége jelenteni a 

produkció vezetőinek, a HSA képviselőnek vagy a helyszíni egészségügyi megbízottnak.
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EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, HULLADÉK KEZELÉSE

Törvényi előírás határozza meg a veszélyes hulladékok kezelését. Ezen hulladékok közé tartozik a védőmaszk, 

kesztyű, fertőtlenítésre használt alkoholos törlőkendő, használt papírzsebkendő, helyszínen fogyasztott étel 

maradéka és csomagoló anyaga, papír törölközők. 

Ezeket kizárólag a produkció által biztosított VESZÉLYES HULLADÉK felirattal (két nyelven) ellátott tárolókba 

lehet bedobni. Fel kell hívni a stáb figyelmét ennek fontosságára.

A veszélyes hulladék elszállításáról a jogszabályok szerinti módon kell eljárni, az erről készült jegyzőkönyve-

ket meg kell őrizni.

HIGIÉNÉS INTÉZKEDÉSEK

A helyes kézmosás elengedhetetlen a koronavírussal szembeni védekezésben. Az új koronavírus járvány ter-

jedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések betartása szükséges:

 A rendszeres és alapos kézmosás, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel, 

 vagy alkoholos kézfertőtlenítő kendő használata

• munkába érkezéskor

• hazaérkezéskor

• étkezés előtt

• WC használatot követően

• tüsszentés, köhögés, orrfújás után

• beteggel érintkezés előtt és után

• állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után
 A szem, száj, arc érintésének elkerülése 
 A gyakran érintett munkahelyi felületek tisztán tartása, rendszeres fertőtlenítése (például: asztalok, 

 ajtókilincsek, kapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mobiltelefonok, számítógép billentyűzet, 

 walkie talkie egység)
 Forgatáson kívül kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket! 
 Köhögni, tüsszenteni a kéz helyett a behajlított könyökhajlatba javasolt, a használt papírzsebkendőt 

 azonnal a szemetesbe kell helyezni.
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BEJÖVŐ ESZKÖZÖK DEPONÁLÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE

A bejövő, csere, vagy új eszközök biztonságos bejutását biztosítani kell a forgatási területre. Javasolt kijelölni 

egyetlen bejárati pontot a forgatási területre, ahol ideiglenes deponáló sátrakat lehet felállítani (2-3 db). Itt a 

bejövő áru lepakolásra kerül és az arra kijelölt személyzet ezeket fertőtleníti. Ez nem vonatkozik az élelmisze-

rekre, azok külön kezelendőek minden eszköztől.

Ilyen fertőtlenítésre szoruló eszközök pl.: világosító, grip és kamera felszerelés, jelmezek, kellékek, SFX felsze-

relések, egyéb bekerülő eszközök. Azok az eszközök, amelyek már bent vannak a forgatási területen és nem 

kerülnek vissza külső (nem a forgatás területén található) raktárokba, telephelyekre azokat nem szükséges 

naponta külön újra fertőtleníteni. Ha kikerül a forgatási területről és másnap vagy napok múlva visszakerül 

akkor meg kell ismételni a fertőtlenítést.

A RENDSZERES FERTŐTLENÍTÉS RENDJE

Célszerű a fertőtlenítési munkában járatos, tapasztalt céget felkérni a rendszeres fertőtlenítésre.

Naponta kell fertőtleníteni 

A forgatási helyszínen az összes tartózkodásra kijelölt helyet beleértve a lakókocsikat, irodai célt szolgáló 

helyiségeket, raktárokat, öltözőket, munkahelyeket. Ez lehet vegyszeres vagy ózon generátoros.

Naponta többször kell takarítani és gyakori fertőtlenítést igényel az étkezési célra kijelölt területek és annak 

berendezései, (padok, asztalok) a mellékhelyiségek, a deponálási helyek igény szerint, a veszélyes hulladék 

tárolásának helye.

Fertőtlenítő kendőkkel végzendő fertőtlenítés naponta többször, többek között a
 walkie talkie-kat. ( javasolt, hogy mindenki csak a saját, egyénre kiadott walkie-talkie-t használja)
 videó kezelő felületét
 monitorok kezelő felületét
 hang és kép rögzítő berendezéseket
 mobil telefonok felületét
 számító gépek billentyűzetét
 fénymásoló készülék kezelő felületét
 egyéb irodai gépek kezelő felületét
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Jelmez részlegnél a ruhák fertőtlenítését naponta el kell végezni. A ruhák egyszerű kimosása nem elegendő! 

A jelenlegi kisérletek alapján 92 fokon történő mosás esetén 10 perc szükséges ahhoz, hogy minden vírus 

megsemmisüljön. Erre a ruhák mosásánál az anyagok figyelembe vétele mellett nincs lehetőség.

CATERING

A fertőzésveszély minimalizálása érdekében a hagyományos stáb étkeztetéstől el kell tekinteni. 

Az ételeket hagyományos módon a helyszínen kiadagolva lehet tálalni azzal a megkötéssel, hogy a kiadó rész 

plexi fallal legyen elválasztva az átvevő tértől úgy, hogy a sorban állók ne tudjanak önkiszolgáló módon sem 

az ételekhez sem a kiegészítőkhöz (só, bors, ecet stb.) nyúlni. A személyzet védőmaszkban és kesztyűben 

adhatja ki az ételeket. Az ételek átvételénél a sorban állásnál szintén be kell tartani a biztonsági távolságot. 

Az idő előrehaladtával már számítani lehet a napközbeni erősebb felmelegedésre. A helyiségekben, ahol em-

berek tartózkodnak ventilátorokat használni nem ajánlott. Az esetlegesen légkondicionáló berendezés hasz-

nálata előtt tájékozódni kell a berendezés gyártójától, hogy a berendezés jelen helyzetben milyen kockázatot 

képvisel. Használatát ennek tudatában lehet tervezni vagy elvetni. 

Mivel étkezés közben a maszkot mindenki leveszi, az étkezésre kijelölt helyen a padokat egymástól minimum 

2 méter távolságra kell elhelyezni. 

A padokon az ülőhelyeket matricával, ragasztó szalaggal illetve egyéb módon jelölni szükséges. Az étkezés 

maradékát és az elhasznált védőeszközöket egy erre kijelölt veszélyes hulladék elhelyezésére kijelölt tároló-

ba kell kidobni. Az étkezőnek kijelölt hely bejáratánál minimum két automata kézfertőtlenítőt kell felállítani. Az 

étkezés végeztével a helyiséget fertőtleníteni szükséges az újabb használatba vétel előtt.

CRAFT

A craft illetve craftok használata esetén szintén ideiglenes változtatásokra van szükség. Kávé, tea, ital auto-

mata nem üzemelhet önkiszolgáló módon, ezeknek kiadásához védőmaszkkal és kesztyűvel ellátott, külön 

kezelőt kell biztositani.  A kínált áruk kizárólag csomagoltan vagy fóliázottan kerülhetnek a pultra. 

A craft asztal mellett minimum egy automata kézfertőtlenítőt kell felállítani. 
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DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY KIALAKÍTÁSA

A dohányzás alapvetően káros az egészségre, de ebben az esetben fokozottan kockázatos tevékenység.  

Nem lehet elvárni a stáb dohányzó tagjaitól, hogy azonnal szokjanak le, de azt be kell látniuk, hogy az ezzel 

járó szokásaikon változtatni kell. Mivel a dohányzás közben lekerül az arcról a légzés védelmi maszk, így az 

egyének közötti kötelező távolság minimum 2 méter. A dohányzó helyek számát meg kell növelni vagy kor-

látozni szükséges az egyszerre dohányzók létszámát, hogy eleget lehessen tenni a követelménynek. Fel kell 

hívni a dohányzók figyelmét arra is, hogy a napi 3-5 védő maszk az esetükben nem elegendő.

NAPI TÁJÉKOZTATÁS, KAPCSOLATTARTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

A forgatási helyszínen kiemelten fontos a folyamatos kommunikáció a stáb és a produkció között. 

A kommunikáció a legritkább esetben legyen személyes találkozásokra alapuló meeting. Javasolt digitális 

érintkezési forma csoportokon belül pl. a Skype, Messenger, illetve a MEET, Zoom stb. 

A stábot értesíteni kell minden olyan egészségügyi eseményről, ami befolyásolhatja a forgatás menetét. Ide 

tartozik a megbetegedés illetve megbetegedések ismertetése, (hogy ne szájhagyomány útján tájékozódjon a 

stáb)  és hogy ezt követően milyen intézkedések történnek. 
 A helyszínre vonatkozó kockázat értékelést a napi diszpóval együtt mindenki megkapja, ezen felül 

 és ennek kiegészítésére szolgál a napi tájékoztató, amely a forgatás megkezdése előtt szóban történik 

 és amely tartalmazza a különleges teendőket, korlátozásokat és tiltásokat. 
 Szükség esetén HSA tájékoztató tartandó a C-19 HSA supervisor és az első asszisztens által minden 

 munkatársnak. Ezt a tájékoztatót célszerű walkie-talkie-n keresztül megtartani. 
 A napi tájékoztatót ajánlott laminált lapokon, nyomtatott formában is, jól láthatóan, elhelyezni 

 a munkaterület különböző pontjain.
 A munkaterületen ajánlott információs, figyelem felhívó jeleket, piktogramokat elhelyezni, 

 emlékeztetve a stábtagokat a távolságtartásra, higiéniára.
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MENTÁLIS EGÉSZSÉG

Az általános egészségvédelmi utasítások betartása mellett, amennyiben ezt mindenki kellő felelősséggel 

kezeli, minimálisra csökkenthető a fertőzés esélye.

Minden intézkedés számol a munkavállalók fegyelmezett és együttműködő hozzáállásával, és odafigyeléssel 

könnyen be is tartható, de el kell ismerni, hogy fizikailag és szellemileg plusz erőfeszítést igényel a produkci-

óban résztvevőktől.  

A karanténba került stábtagot vissza kell engedni a munkába az izolációs idő lejártával, a helyettesítőket csak 

ideiglenesen javasolt szerződtetni, így elkerülhető, hogy stábtagok vagy szereplők eltitkolják tüneteiket attól 

való félelmükben, hogy elveszíthetik munkájukat, megélhetésüket.

Javasolt a vezetőknek gyakrabban érdeklődni a stábtagok hogyléte felől, sokaknak – főleg közvetlenül az izo-

lációból való visszatérés után – aggályaik lehetnek a fertőzésveszéllyel kapcsolatban. A szorongás és félelem 

súlyosabb esetben stresszhez vagy mentális problémákhoz vezethet.

A karanténba kerülő munkatársak az izolációs idő letelte után, orvosi igazolással újra munkába állhatnak.

A Covid-19-ben megbetegedett stábtagok, a megfelelő orvosi ellátás és felépülés után, orvosi igazolás el-

lenében térhetnek vissza a forgatásra. Azok a személyek, akik súlyosan megbetegedtek azután is különös 

figyelmet igényelhetnek, miután munkavégzésre alkalmassá nyilvánították őket. 

 TÁJÉKOZÓDÁS

A Covid 19 járvánnyal kapcsolatban sok információ elérhető, köztük hamis vagy félrevezető hírek is. 

A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs hivatalos oldala:

www.koronavirus.gov.hu

Az ajánlást Papp János HSA szakember készítette. 

www.hsa-film.hu


