
 
 
For the English version, please see below. 
 

2020. Augusztus 29. 
 
 
A látogatás szabályai és előírásai 2020. augusztus 31-től 
Ahogyan azt az augusztus elején kiküldött tájékoztatásban is jeleztük, a Milestone           
Intézet ismét látogatható, valamint a kis csoportokban történő tantermi tanítás is újra            
megkezdődhet az Intézetben.  
A látogatásra vonatkozó szabályokat diákjaink számára az alábbiakban közöljük. Ezen          
szabályok betartását valamennyi munkatársunktól (beleértve a Core Staff és Faculty          
kollégákat is) kérjük.  
 
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. 
 
Nyitvatartás 
Az Intézet hétköznap délelőtt 10 és este 8 óra, ill. szombaton délelőtt 10 és este 6 óra                 
között tart nyitva. Ebben az időszakban a Recepció e-mailben (info@msisnt.org) és           
telefonon (+36 30 567 5499) is elérhető. 
 
Biztonsági előírások 

● Az Intézet első látogatása előtt kérjük töltsd ki és írd alá a kísérő e-mailben              
elküldött, névre szóló online  egészségügyi nyilatkozatot. 

● Amennyiben neked vagy a veled egy háztartásban élőknek láza vagy köhögéses           
légúti megbetegedése volt az elmúlt 15 napban, kérjük ne látogasd az Intézetet. 

● Amennyiben az elmúlt 15 napban külföldön jártál, kérjük, hogy kerüld az Intézet            
látogatását.  

● Kérjük, az Intézetben is tartsd meg a törvény által előírt másfél méteres            
távolságot társaidtól. 

● Kérjük, szigorúan tartsd be a higiéniai előírásokat: a közösen használt tárgyakat           
fertőtlenítsd érintés után, a testi kontaktus minden formájától (pl. kézfogás,          
ölelés) tartózkodj. 

 
 

 

https://milestone-institute.org/wp-content/uploads/2020/08/Milestone-Institute-COVID-19-Tajekoztato_Guidance-August-2020.pdf
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Utazási ajánlások 

● Kérünk, hogy amennyiben lehetőséged van rá, az Intézetbe járáshoz egyéni          
közlekedési eszközt válassz (séta, kerékpár, személygépkocsi). 

● Amennyiben tömegközlekedési eszközt használsz, itt is tartsd be az érvényes          
előírásokat (maszkviselés, 1,5 méteres távolság betartása a többi közlekedőtől,         
esetleg kesztyű viselése). További tömegközlekedésre vonatkozó járványügyi       
információkat találtok a BKV , MÁV, VOLÁN  honlapjain.  
 

Belépés az Intézetbe 
Az Intézetbe való  belépés csak az alábbi esetekben lehetséges: 

● Előre leszervezett mentorálás; 
● Moduljainkon való  részvétel; 
● Student Life eseményein való részvétel;  
● 24 órával előre regisztrált általános látogatás. A regisztráció az alábbi FORM-on           

keresztül történik. 
Arra kérünk, hogy legkorábban 5-10 perccel a mentorálás ill. esemény előtt érkezz. 
 
A belépés során az alábbi folyamaton kell keresztülmennie mindenkinek: 

● Belépni a Milestone ID kártyáddal tudsz, majd amennyiben mentorálásra,         
modulra vagy Student Life eseményre érkeztél, elfoglalhatod a helyedet. 

● Amennyiben általános célból látogatod az Intézetet szintén beléphetsz a         
kártyáddal, de be kell jelentkezned egy recepciós kollégánál. 

● A recepción kihelyezett kézfertőtlenítő használata minden belépéskor kötelező,        
de  ez nem helyettesíti a kézmosást. 

● Kérjük, hogy belépéstől a mentoring spot ill. egyéb helyszín eléréséig viseljetek           
maszkot (a recepciós csapat is maszkban fogad majd benneteket).  

● A Recepción érintésmentes lázmérővel gyors mérést végezhetünk. 37.0 °C vagy e           
feletti testhőmérséklet megállapítása esetén az Intézetbe való belépés sem         
aznap, sem az ezt követő 15 napban nem engedélyezett.  
 

Takarítás és fertőtlenítés 
● Az újranyitás előtt az Intézet minden helyiségében fertőtlenítő nagytakarítást         

végeztünk. 
● A összes helyiséget naponta fertőtlenítjük ill. takarítjuk a diákok és kollégák           

érkezése előtt. 
● Kérjük, hogy munkaállomásodat ill. környezeteded használat után a kihelyezett         

fertőtlenítő kendővel tisztítsd le.  
 

 
 
 

https://www.volanbusz.hu/hu/koronavirus
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/nemzetkozi-utazas/koronavirussal-kapcsolatos-vasuti-valtozasok
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A közös terek használata 

● Kérjük, hogy a  folyosókon és a lépcsők használata közben viseljetek maszkot. 
● Mindannyiunk biztonsága érdekében limitáltuk a tantermek ill. közös terek (pl.          

“Library”, “Common Room”) befogadóképességét. Az erről szóló információkat az         
1. számú függelékben találhatjátok. 

● Az összes termünk rendelkezik egy maximum kapacitással, ami a maszk          
viselésének ill. nem viselésének előírásait illeti. Ezeket a maszkviselési         
előírásokat ill. határszámokat egyértelműen feltüntetjük a termekben.       
Amennyiben egy terem létszáma túllépi a megadott limitet, kérjük tőletek a           
maszk viselését. 
 

A konyha használata 
● A konyhába való belépés ill. bármely konyhai eszköz érintése előtt kérjük           

használd a kihelyezett fertőtlenítőt.  
● A konyhában egyszerre  legfeljebb 4 ember tartózkodhat. 
● A bögréget, poharakat használat után azonnal helyezzétek a mosogatógépbe. 

 
A mosdó használata 

● A kézmosáson kivül, a mosdó használata előtt és után kérjük használd a            
kihelyezett kézfertőtlenítőt. 

● Kérjük, hogy a mosdó használata után a WC deszkát, a lehúzó gombot és a csapot               
a kihelyezett fertőtlenítő spray-vel fertőtlenítsd. 

● A földszinten is találhattok mosdókat. Kérjük vegyétek igénybe ezeket a          
helyiségeket is (főleg ha amúgy is a földszinten van programotok), mert a 3.             
emeleten limitált számban áll rendelkezésetekre mosdóhelyiség.  

● A harmadik emeleten két mosdó található, a negyediken pedig egy (ez utóbbit a             
hátsó lépcsőn át tudjátok megközelíteni). 

● A 3. emeleten található mosdó előtti sorbanállásnál is ügyelj a megfelelő           
védőtávolság  (1,5 m) betartására.  
 

A Recepció területére vonatkozó szabályok 
● Kérjük csak kérés, kérdés 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 védőtávolságot. 

 
A modultanításra vonatkozó szabályok 

● Kérjük, hogy legkorábban a modul megkezdése előtt 10 perccel jelenj meg az            
Intézetben. 

● Belépés után tájékozódhatsz a számodra kijelölt teremről. 
● A kijelölt terem használat előtt fertőtlenítésre kerül. 



 
● Kérjük kövesd figyelemmel az adott teremre vonatkozó maszkviselési limitet.         

Amennyiben többen vagytok a teremben, mint a maszkviselés alsó határa,          
kérjük, hogy vedd fel a maszkodat. 

● Kérünk arra, hogy használat után fertőtlenítsd  környezeted. 
● Kérjük, annak érdekében hogy a teremben utánad következők is         

felkészülhessenek a modulok biztonságos megtartására, időben hagyd el a         
termet. 
 

A mentorálásra vonatkozó szabályok 
● Kérjük, legkorábban a mentorálás megkezdése előtt 10 perccel jelenj meg az           

Intézetben. 
● Biztonságod érdekében plusz “mentoring spot”-okat jelöltünk ki a földszintet és          

az udvaron. 
● Kérjük, hogy kövesd figyelemmel és tartsd be az adott térre vonatkozó           

maszkviselési szabályokat. 
● Kérünk arra, hogy használat után fertőtlenítsd  környezeted. 

 
A “Student Life” eseményekre vonatkozó szabályok  

● Kérjük előzetesen regisztrálj minden “Student Life” eseményre. 
● Kérjük, legkorábban az esemény megkezdése előtt 10 perccel jelenj meg az           

Intézetben. 
● Biztonságod érdekében igyekszünk eseményeinket a földszint és az udvar         

bevonásával megszervezni. 
● Kérjük, hogy kövesd figyelemmel és tartsd be az adott térre vonatkozó           

maszkviselési szabályokat. 
● Kérünk arra, hogy használat után fertőtlenítsd  környezeted. 

 
Az általános célból történő látogatásra vonatkozó szabályok 

● Csak az előzetes regisztráció kitöltése után van mód az Intézet e célból történő             
látogatására. A regisztráció az alábbi FORM-on keresztül történik. 

● Belépés után kérjük minden esetben jelentkezz be a recepciós kollégánál. 
● Kérjük, hogy kövesd figyelemmel és tartsd be az adott térre vonatkozó           

maszkviselési szabályokat. 
● Csak az előzetesen foglalt időintervallum alatt tartózkodj az Intézetben.  
● Kérünk arra, hogy használat után fertőtlenítsd  környezeted. 

 
Egyéb szabályok és előírások 

● Az épület rendszeres szellőztetéséről a recepciós csapat gondoskodik. Ezenkívül         
az ablakok többszöri  kinyitásával történő szellőztetés is  javasolt. 

● Ebben az időszakban kérjük, hogy ne hozzatok be háziállatot az Intézetbe. 
● A járványhelyzet végéig irodai eszközöket nem tudtok kölcsönözni.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKA0zXtG12l38qkg6dxcfNTn8WS0SqaCIYNUaznwTDX2B_bg/viewform?usp=sf_link


 
● Kérjük, hogy a közösen használt irodai eszközöket (nyomtató, scanner, tabletek,          

laptopok, projektorok, stb.) is fertőtlenítsétek a rendelkezésetekre álló        
fertőtlenítő  kendőkkel.  

● Az Intézetben csak papírtörlőt használunk ill. csak azt  tudunk  biztosítani. 
 

Források 
Kérjük, hogy  az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódjatok: 

● Tájékoztató oldal a koronavírusról: https://koronavirus.gov.hu/ 
● Információk az oktatást illetően: https://www.kormany.hu/hu és      

https://www.oktatas.hu/ 
● Milestone COVID-szabályzat: https://milestone-institute.org/covid-19/ 

 
Köszönjük, hogy ezeket a szabályokat szem alatt tartod, hiszen ezek mindannyiunk           
érdekét szolgálják; a kötöttségek ellenére igyekszünk mindent megtenni kényelmetek         
érdekében.  
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29th August 2020 
 
Reopening Milestone: rules and regulations of visiting  
As noted in our guidance circulated at the beginning of August, Milestone Institute will              
re-open its premises for visitors and will return to small group offline teaching. The              
rules and regulations for visiting are detailed below for the attention of our students.              
Please note that Milestone Staff and Faculty members are expected to follow the same              
visiting rules. 
 
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. 
 
Opening hours 
Milestone is open between 10 AM and 8 PM on weekdays and between 10 AM and 6 PM                  
on Saturdays. During this time you can reach the Reception team via email             
(info@msinst.org) and phone (+36305675499). 
 
Safety measures 

● Please fill in and sign the online health declaration form before your first visit to               
the Institute. The personalised form was sent to you in the accompanying email. 

● 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.  

● In case you were abroad 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). 

https://milestone-institute.org/wp-content/uploads/2020/08/Milestone-Institute-COVID-19-Tajekoztato_Guidance-August-2020.pdf
mailto:info@msinst.org
https://koronavirus.bkk.hu/
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/nemzetkozi-utazas/koronavirussal-kapcsolatos-vasuti-valtozasok
https://www.volanbusz.hu/hu/koronavirus
https://www.volanbusz.hu/hu/koronavirus


 
 
Entering the Institute  
Entering the Institute is only possible if: 

● You have a pre-arranged mentoring session; 
● You have a Module session you are signed up for; 
● You have a Student Life event you are signed up for; 
● You have registered 24 hours in advance for a general visit via this FORM. 

 
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 and proceed to your destination if you have a                
module session, mentoring session  or Student Life event. 

● You can enter with your ID cards, and must check in at the Reception if you have                 
registered for a general visit. 

● 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 destination (the Reception             
Team will also welcome you wearing masks).  

● At Reception, we might perform a random, 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.  

 
Cleaning and disinfection 

● There was a deep cleaning and complete disinfection of all premises performed            
before the reopening of the Institute. 

● All spaces will be daily cleaned and disinfected before students and colleagues            
arrive at the premises. 

● Everyone is requested to disinfect his or her own working space after use with              
the provided disinfecting wipes. 

 
Use of common spaces 

● Please wear a mask in the corridors and stairways. 
● For everyone's safety, we limited the number of students in each room, including             

the Library and the Common Room. Please refer to Appendix 1 for the limits. 
● Each room has a maximum capacity without the necessity of wearing a mask and              

with the requirement of wearing a mask. These limit numbers will be clearly             
indicated in the rooms. Please refer to these numbers and put on your mask if               
the number of people in the room exceeds the limit. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKA0zXtG12l38qkg6dxcfNTn8WS0SqaCIYNUaznwTDX2B_bg/viewform?usp=sf_link


 
 
Use of the kitchen 

● Please use the hand sanitizer after entering the kitchen and before using any             
equipment. 

● The kitchen can accommodate up to four people at a time. 
● You are requested to put all used glasses and mugs in the dishwasher             

immediately after use. 
 
Use of the bathrooms 

● 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.  

● There are restrooms on the ground floor, please make use of these when             
attending sessions or events on the ground floor and also before coming to the              
3rd floor as the number of restrooms there is limited. 

● There are two restrooms on the third floor and one on the fourth floor              
(accessible through the back staircase). 

● When queuing up for the 3rd floor restroom, please make sure you keep 1.5              
metres of distance. 

 
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. 

 
Rules for Modules 

● Please arrive no earlier than 10 minutes before your module starts. 
● You can check the schedule and the room allocation on the whiteboard behind             

the Reception Desk. 
● The rooms will be disinfected at your arrival. 
● Please refer to the room capacity and mask requirements. If the number of             

students and faculty exceeds the mask wearing limit, please put on your mask. 
● You are kindly requested to disinfect the table you were sitting at.  
● Leave the classroom on time to give some time for the following group. 

 
Rules for Mentoring 

● Please arrive no earlier than 10 minutes before your module starts. 



 
● We provide extra mentoring spots on the ground floor and in the courtyard for              

your safety. 
● You are kindly requested to follow the mask wearing rules. 
● Please disinfect the mentoring spot after use. 

 
Rules for Student Life events 

● Registration is required for all student life events. 
● Please arrive no earlier than 10 minutes before your module starts. 
● We provide extra space for student life events on the ground floor and in the               

courtyard for your safety. 
● You are kindly requested to follow the mask wearing rules. 
● Please disinfect the space after use. 

 
Rules for General visit 

● Only pre-registered students are allowed to enter for general visit purposes.           
Registration is available via this FORM. 

● You are requested to check in at reception after arrival. 
● You are kindly requested to follow the mask wearing rules. 
● Please disinfect the space after use. 

 
Other rules and regulations  

● The premises will be regularly ventilated by the Reception Team. You are also             
recommended to open the windows as much as possible. 

● Please do not bring pets to the Institute during this period.  
● During the pandemic situation, renting office equipment is not possible. 
● Please disinfect shared office equipment (printer, scanner, tablets, laptops,         

projectors, etc.)  after use, we provide disinfectant wipes. 
● The Institute only provides and uses paper towels. 

 
Information sources 
We are kindly asking you to consult only official sources of information: 

● Information on the current pandemic situation:  https://koronavirus.gov.hu 
● Information on education and teaching: https://www.kormany.hu/hu and       

https://www.oktatas.hu/ 
● Milestone COVID rules: https://milestone-institute.org/covid-19/ 

 
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.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKA0zXtG12l38qkg6dxcfNTn8WS0SqaCIYNUaznwTDX2B_bg/viewform?usp=sf_link
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1. sz. függelék -A termek befogadóképessége 
 
A termek illetve közös helyiségek ülőhelyeinek száma limitált, az erre vonatkozó           
információt minden ajtón feltüntetjük.  
 

 
Termek 

 
   Asztalok száma 

Befogadóképesség 
- Maszk nélkül 

Befogadóképesség 
- Maszk viselésével 

Löwenthal 8 8 15 

Romver 6 6 12 

Big Back 7 7 12 

Third Back 7 7 12 

Lakatos 1 4 12 

         Könyvtár 3 10 20 

Common Room  15 25 

Winter Garden  6 14 

Konyha  4 6 

 
  



 
 
Appendix 1. - Capacity of Rooms 
 
The seating capacity in each room is limited, which will be clearly marked on each door. 
 

Room Number of tables Capacity - 
WITHOUT mask 

Capacity - WITH 
mask 

Löwenthal 8 8 15 

Romver 6 6 12 

Big Back 7 7 12 

Third Back 7 7 12 

Lakatos 1 4 12 

Library 3 10 20 

Common Room  15 25 

Winter Garden  6 14 

Kitchen  4 6 

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


