
Magyarország Kormánya által az „új típusú korona vírus elleni küzdelem és védekezés érdekében 

hozott intézkedések végrehajtása érdekében, a Kincsem Parkban érvényes Házirend (kibocsátás 

2017.07.31; módosítás 2019.05.31) és hozzá kapcsolódó Látogatási szabályzat kiegészítésére alábbi 

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK 

végrehajtását rendelem el a Kincsem Park működésével kapcsolatosan azonnali hatállyal további 

intézkedésig. 

1. A Kincsem Parkban megrendezendő lóverseny rendezvények kapcsán 1/2020. számú 

Ügyvezetői utasítást adtam ki „a lóversenyek zárt kapuk mögötti” megtartásáról. 

2. A Kincsem Parkot további intézkedésig csak a Kincsem Park alkalmazottjai, és a velük 

szerződéses kapcsolatban álló személyek (pl. istálló személyzet, hajtók, lovasok, trénerek, 

tulajdonosok) látogathatják a szükséges és indokolt esetekben kizárólag a legszükségesebb 

helyszíneken (pl. tulajdonos kizárólag a lovai által használt istállókba lépjen be). 

3. A működőképesség biztosítása érdekében, igazgatóságon való ügyintézés csak elektronikus 

úton (pl. e-mail) vagy telefonon történhet.  

4. A Kincsem Park munkavállalói, munkakörüket figyelembe véve kerüljék a külső személyekkel 

történő személyes ügyintézést. Bizonyos munkakörök ellátása esetén munkahelyi vezető 

utasítására „táv-munkavégzés” is elrendelhető.  

5. A Kincsem Parkba külföldi sportoló és versenyló, további intézkedésig nem léphet be. 

6. A biztonsági szolgálat fokozottan ellenőrzi a telepre lépő gépjárműveket és személyeket. Azon 

személyek belépését megakadályozza, aki a területre, akik nem munkavégzés céljából, vagy 

szerződéses jogviszony keretein belüli okból kívánnak belépni a területre.  

Javasoljuk az alábbi óvintézkedések betartását:  

• Mossanak gyakran kezet szappannal vagy használjanak kézfertőtlenítő oldatot! 
• Sose érintsék az arcukat, szájukat, orrukat szennyezett kézzel! 
• Sose köhögjenek, tüsszentsenek a tenyerükbe, hanem inkább zsebkendővel takarják el a szá-

jukat! 
• Megfázás, láz, köhögés esetén ne menjenek közösségbe, munkahelyre, rendelőbe, inkább 

hívják telefonon a háziorvosukat! 
• Kerüljék a tömeget! 
• Szellőztessenek gyakran, mozogjanak sokat, fogyasszanak vitaminokban gazdag ételeket, 

gyümölcsöt, nyers zöldségeket! 
• Ne utazzanak olyan országba, ahol már kialakult a járvány!  
• Ha fertőzött országból érkeztek haza, kérjenek telefonon tanácsot a háziorvosuktól és lehető-

ség szerint 14 napig maradjanak otthon.  
 

Budapest, 2020. március 11. 

          Pécsi István  
      Ügyvezető igazgató 


