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2020. június 12.
A Milestone Intézet újranyitása: a látogatás szabályai és előírásai
Ahogyan azt a május végén kiküldött tájékoztatásban is jeleztük, a Milestone Intézet
látogatása 2020. június 15-től lehetővé válik, a kezdeti időszakban előre egyeztetett
mentorálás és diákélet (Student Life) eseményeken való személyes részvétel céljából. Az
Intézet általános célokból történő látogatására későbbi időponttól tervezünk lehetőséget
biztosítani az elkövetkezendő időszak tapasztalatainak függvényében; ennek részleteiről a
következő hetekben adunk bővebb információt. Az Intézet látogatására vonatkozó
szabályokat diákjaink részére az alábbiakban közöljük.

Kommunikáció
Kérjük, mindannyian olvassátok el a teljes dokumentumot a Milestone látogatása előtt. Az
egyes helyszíneken / helyiségekben további információs panelek fogják segíteni a
működést, a szabályzat kivonatolt része az épület különböző pontjain is elérhető lesz. A
nyitvatartás teljes idejében két recepciós lesz jelen az épületben, akik rendelkezésetekre
állnak bármilyen kérdésetek / kérésetek merülne fel.
Biztonsági előírások
●
●
●

Amennyiben neked, vagy a veled egy háztartásban élőknek láza vagy köhögéses
légúti megbetegedése volt az elmúlt 15 napban, kérjük, ne látogasd az Intézetet.
Kérjük, az Intézetben is tartsd meg a törvény által előírt másfél méter távolságot
társaidtól.
Kérjük, szigorúan tartsd be a higiéniai előírásokat: a közösen használt tárgyakat
fertőtlenítsd érintés után, a testi kontaktus minden formájától tartózkodj (kézfogás,
ölelés).

Utazási ajánlások
●
●

Kérünk, hogy amennyiben lehetőséged van rá, a Intézetbe járáshoz egyéni
közlekedési eszközt válassz (séta, kerékpár, személygépkocsi).
Amennyiben tömegközlekedési eszközt használsz, itt is tartsd be az érvényes
előírásokat (maszkviselés, 1,5 méter távolság tartása a többi közlekedőtől, esetleg
kesztyű viselése).
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Nyitvatartás
Az Intézet délelőtt 10 és este 8 óra között tart nyitva. Ebben az időszakban a Recepció
e-mailben (info@msinst.org) és telefonon (+36 30 567 5499) is elérhető.

Belépés az Intézetbe
Az Intézetbe való belépés csak előre leszervezett mentorálás illetve a Student Life
eseményein való részvételkor lehetséges. Arra kérünk, hogy legkorábban 5-10 perccel a
mentorálás illetve esemény előtt érkezz. A belépés során az alábbi folyamaton kell
keresztülmennie mindenkinek:
●
●

●
●
●
●

Belépni a Milestone ID kártyáddal tudsz, belépés után kérjük várd meg, amíg fogad
egy recepciós kolléga.
A Recepción érintésmentes lázmérővel gyors mérést végzünk. 37.0 vagy e feletti
testhőmérséklet megállapítása esetén az intézetbe való belépés sem aznap, sem az
ezt követő 15 napban nem engedélyezett.
A recepciós csapat egyik tagja az egészségügyi állapotordra vonatkozó kérdéseket
fog feltenni.
A Recepción kihelyezett kézfertőtlenítő használata minden belépésnél kötelező,
amely azonban a kézmosást nem helyettesíti.
Belépéstől a mentoring spot eléréséig kérjük a maszk viselését (a recepciós csapat is
maszkban fogad majd benneteket).
Ha többen érkeztek egyszerre, arra kérünk, hogy a Recepción kívül várakozzatok, az
ajánlott 2 méteres távolságot betartva.

A Mentoring spot használata
●
●
●

Kérjük, a kijelölt mentoring spotot az általunk berendezett módon használd, a
“frissen fertőtlenített” feliratú asztalnál foglalj helyet.
Kérjük, hogy a környezetedet a kihelyezett fertőtlenítő kendővel tisztítsd le használat
után.
A mentorálás alatt a maszkviselés mindenki egyéni felelőssége.

A konyha használata
●
●
●

A konyhába való belépés előtt kérjük, használd a kihelyezett kézfertőtlenítőt.
A konyhában egyszerre legfeljebb két ember tartózkodhat.
A járványhelyzetre való tekintettel a poharak és bögrék használat utáni azonnali
mosogatógépbe való behelyezése mindenki számára kötelező.
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A mosdó használata
●
●

A mosdó használata előtt és után kérjük, használd a kihelyezett kézfertőtlenítőt.
Kérjük, hogy a mosdó használata után a kihelyezett fertőtlenítő spray-jel fertőtlenítsd
a WC deszkát, a lehúzó gombot és a csapot.

A Recepció területére vonatkozó szabályok
●
●
●

Kérjük, csak kérdés, kérés esetén tartózkodj a Recepción, ahol viselj maszkot.
A Recepción (a recepciós csapaton kívül) legfeljebb egy fő tartózkodhat.
Kérjük, segíts itt is betartani a másfél méteres távolságot.

Egyéb szabályok
●
●
●

Az épület rendszeres szellőztetéséről a recepciós csapat gondoskodik.
Ebben az időszakban kérjük, hogy ne hozzatok be háziállatot az Intézetbe.
A járványhelyzet végéig irodai eszközöket nem tudtok kölcsönözni.

Köszönjük, hogy ezeket a szabályokat szem előtt tartod, hiszen ezek mindannyiunk érdekét
szolgálják; a kötöttségek ellenére igyekszünk mindent megtenni kényelmetek érdekében.
A járvánnyal kapcsolatos hivatalos információkról az alábbi linken tájékozódhatsz:
https://koronavirus.gov.hu/
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12 June 2020
Reopening Milestone: rules and regulations of visiting
As noted in our guidance circulated at the end of May, Milestone Institute will re-open its
premises for visitors from 15 June 2020, in the initial period for the purposes of attending
pre-arranged mentoring sessions and offline Student Life events. General visiting of the
Institute premises will become possible from a later date, depending on the experience of
the upcoming period; further information will be made available in the coming weeks. The
rules and regulations for visiting the premises are detailed below for the attention of our
students.

Communication
We kindly ask all of you to read through the full document before visiting Milestone.
Additional information panels will help your stay in the Institute, and an excerpt from the
regulations will also be posted at various points in the building. A minimum of two Service
Centre colleagues will be present in the Institute during the opening hours; should you
have any questions, please feel free to contact them.
Safety measures
●
●
●

In case you or anyone living in your household has had a fever or a respiratory illness
with coughing in the last 15 days, please do not visit the Institute.
Just like everywhere else, please also keep a distance of one and a half metres from
each other in the Institute.
Please strictly follow the hygiene regulations: disinfect shared items after touching
them and refrain from all forms of physical contact (e.g. handshake, hug).

Recommendations on travel
●
●

If you have the opportunity, please choose an individual form of transportation to
get to the Institute, such as walking, cycling or travelling by car.
In case you use public transportation, please adhere to the applicable regulations
there as well, such as wearing a mask, keep a distance of one and a half meters from
others, optionally wearing gloves. Please consult the relevant public transportation
company’s own rules and regulations (BKV, MÁV, VOLÁN).

Opening hours
Milestone is open between 10 AM and 8 PM. During this time you can reach the Reception
team via email (info@msinst.org) and phone (+36305675499).
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Entering the Institute
Entering the Institute is only possible if you have a pre-arranged mentoring session or
Student Life event. Please arrive at the Institute no more than 5-10 minutes earlier than your
scheduled session. After arrival, you must go through the following process:
● You can enter with your ID cards, but you are kindly requested to wait for the
Receptionist to check you in.
● At Reception, we perform a quick temperature check with a non-contact
thermometer.
● If the temperature is determined to be 37.0 or higher, entry into the Institute is not
permitted, and you are kindly requested to refrain from visiting the premises for the
next 15 days.
● A member of the Reception Team will also ask you some questions about your
health condition.
● The use of a hand sanitizer available at Reception is mandatory upon entry but does
not substitute handwashing.
● Please wear a mask from entry until you reach your mentoring spot (the Reception
Team will also welcome you wearing masks).
● In case many of you arrive at the same time, please wait outside the Reception
keeping the one and a half metres of distance from each other.

Use of mentoring spots
●
●
●
●

Please use the mentoring spots as we have furnished them for you.
Take a seat at the table labeled “Freshly Disinfected”.
Please clean your desk after use with the disinfectant cloth provided for you.
Wearing a mask during the mentoring sessions is every participant’s individual
responsibility.

Use of the kitchen
●
●
●
●

Please always wear a mask when you leave your mentoring spot within the Institute.
Please use the hand sanitizer after entering the kitchen and before using any
equipment.
The kitchen can accommodate up to two people at a time.
You are requested to put all used glasses and mugs in the dishwasher immediately
after use.
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Use of the bathrooms
●
●
●

Please always wear a mask when you leave your mentoring spot within the Institute.
Before and after using the bathroom, please use the hand sanitizer gel in addition to
washing your hands.
After using the toilet, please disinfect the toilet-seat, the button and the tap with the
disinfectant spray you find in the bathroom.

Use of the Reception area
●
●
●

Please stay at the Reception only if you have any questions or requests and always
wear a mask.
Only one person can be present at Reception at a time (excluding Reception team
members).
Please help to keep the distance of one and a half meters in the Reception area as
well.

Other rules and regulations
●
●
●

The premises will be regularly ventilated by the Reception Team.
Please do not bring pets to the Institute during this period.
During the pandemic situation, renting office equipment is not possible.

Thank you in advance for keeping these rules in mind at all times, as this is in our shared
interest; despite the existing constraints, we will do our best for your convenience.
You can find official information about the pandemic at the following link:
https://koronavirus.gov.hu/

6

