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Megelőzés
A vendégeket szükséges megkérni, hogy aki fertőzött területen járt, vagy találkozott ilyen kollégával, az ne jöj-
jön el az esküvőre. A tünetek a jelenlegi WHO adatok szerint 1 hét után már jelentkeznek, így aki érzi magán a 
tüneteket, de nem döntötte le a lábáról a vírus, az szintén ne jelenjen meg az esküvőn, mivel még fennállhat a 
fertőzés veszélye. Ha valaki külföldről érkezik az esküvőre, ott javasolt 14 nappal a lappangási idő előtt Magyaror-
szágra utazni, hogy megbizonyosodjon róla, nem fertőződött meg.

Templom
Egyeztetni kell az adott plébániával, hogy a szertatás előtt mikor dekorálják a templomot, illetve szükséges az 
ajtók kilincsét és a székek karfáját fertőtleníteni.  A templomajtókra ki kell helyezni az esküvő arculatának meg-
felelő felhívást, ami leírja a főbb higiéniai szabályokat.  A templom bejáratánál zsebkendőt, papír törlőkendőt 
és higiéniás törlőkendőt és szemetest helyezzenek ki. Római katolikus esketéseken a szertatás előtt alkoholos 
törlőkendővel töröljék át a feszületet, amit a pár az esketés során megcsókol. 

Polgármesteri hivatal, házasságkötő terem
Mivel közintézményekről van szó, így a mindenkori higiéniai előírások betartása nem lehet kérdés. Ennek el-
lenére javasolt a hivatalba érkezéskor néhány kijelölt vendégnek az ajtókilincseket és környékét törlőkendővel 
áttörölni. Javasolt minden polgári szertartás előtt az anyakönyvvezetői tollat, asztalt, és minden szék karfáját, 
fejfáját áttörölni. Itt érdemes egyeztetni az anyakönyvvezetővel és segíteni a munkájukat, hogy néhány vendég 
segít a törlésben, hogy időben ne csússzanak össze az esküvők és minden pár tudja tartani a saját esküvői for-
gatókönyvének időrendjét. 

Gratuláció
Minimalizáljuk a testi kontaktust.  Javasolt mindenkinek egy pohár pezsgővel koccintani és gratulálni az ifjú 
párnak, így csökkentve a testi kontaktust, de emellett megtartva a személyes és ünnepi hangulatot.

Csoportképek
A nagy csoportképre ne zsúfoljuk össze kis területre a vendégeket, mint pl a szűk templomlépcső. A kiscsopor-
tos képek számát minimalizáljuk (szülők, tanúk).

Esküvői vacsora és lakodalom helyszíne
Egyeztessen a helyszínnel, hogy az adott napon egy fő takarító személyzet legyen jelen az esküvőn, aki folya-
matosan tisztán tartja az illemhelyiségeket, ajtókat. Az illemhelyiségekben kapcsolják/szereljék le a kézszárító 
gépeket, mivel nem megfelelő kézmosás esetén terjesztheti a vírust. A frottír törölközőt mellőzzük az illemhe-
lyiségekből, mivel az táptalaja a fertőzések, baktériumok terjedését Folyékony szappant és egyszer használa-
tos papír törlőkendőt javaslunk. A takarító személyzet a nyomós folyékony szappantartókat is meghatározott 
időnként fertőtlenítse. Az illemhelyiségekbe javasolt alkoholos fertőtlenítő kendőket kitenni. Az üzemeltető a 
felszolgálók számára a bárpult, hinterland, konyha főbb pontjaira tájékoztató táblát helyezzen ki a higiéniás elő-
írásokkal kapcsolatban. Az esküvő napján, mikor a teljes konyhai és felszolgáló személyzet megérkezik, akkor a 
kijelölt személy tartson rövid higiéniás egyeztetést. Ez azért fontos, mert vannak beugrós szakácsok, pincérek, 
akik évente néhány esküvőn tevékenykednek. A profi személyzetnek sem árt, ha újra átveszik az alapokat. Az 
ültetési tábla mellé az esküvő arculatának megfelelően helyezzenek ki egy táblát, melyen a főbb higiéniai sza-
bályokat leírják. E mellé egy kis asztalkát tegyünk, ahova higiéniás törlőkendőt, zsebkendőt, papírtörlőt teszünk. 
A vendégek a vacsora előtt mossanak kezet! Lehetőség szerint a helyszínek szerezzenek és szereljenek fel a 
bejárathoz fertőtlenítő géleket, hogy érkezéskor mindenki fertőtleníthesse a kezét. 

Sütemények, ételek
Mindenki azt a sütit, pogácsát, vagy egyéb más ételt, melyet egyszer már kézzel megfogott, tegye a tányérjába 
és ne pedig a többi közé. Mindenki csak a saját poharából igyon. Ha nem egyértelmű, hogy kinek a pohara, kér-
jen újat. Ha az asztalnál bármilyen oknál fogva köhögni, tüsszenteni kell, akkor azt zsebkendőbe, vagy könyék 
hajlatba tegye és utána menjen kezet mosni.

Tárgyi ajándékozás
A virtusos magyar hagyományt, hogy minden tárgyi ajándékot és nászajándék pénzt kézbe adunk kézfogással, 
vagy egyéb más testi kontaktussal párosítva idén váltsuk fel a kicsit hűvösebb skandináv népek esküvői hagyo-
mányára, hogy egy külön esküvői ajándékos asztalt jelölünk ki az egyik sarokban, ahova minden vendég akkor 
teszi le az ajándékát, amikor ő szeretné. 

Beszédek, mikrofonhasználat
Bárki is mond beszédet (ceremóniamester, zenekarvezető, DJ, anyakönyvvezető, stb.), a saját mikrofonjába te-
gye azt. Ezzel minimalizáljuk a mikrofonon keresztüli fertőzést. Ha nincs erre lehetőség, akkor alkoholos törlő-
kendővel töröljék meg a beszédet követően mielőtt más elkezd bele beszélni.

Menyasszonytánc
Mivel a menyasszonytánc teljes kontaktust igényel, így kérjük, hogy valamilyen alternatív módot válasszanak, 
mint például a szalagos tánc, amely során a menyasszony körül táncoló lányok kezében szalag van, amelyek 
másik vége a menyasszony kezében van összefogva a menyasszonyi csokorra kötve. A körtánc során a szalago-
kat sorra vágja el az ara, és akié az utolsó szalag, az kapja meg a csokrot.


