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H I R D E T É S

 » „A lényeg, hogy egy talál-
kozásnál, kapcsolatfelvételnél 
nem a kézfogás számít, hanem 
a szemkontaktus. Aki nem néz 
rám, az nincs ott” – hangsúlyozta 
Görög Ibolya protokollszakértő.

Járvány idején az egészség védelme 
felülírja az évszázada megszokott 
találkozási protokollt – jelentette ki 
lapunknak Görög Ibolya. A magyar-
országi protokollszakértő az elmúlt 
időszakban látott már politikusokat 
lábfej- vagy könyök-összeütögetéssel 
köszönteni egymást, de szerinte kéz-
fogás helyett elég a szemkontaktus és 
egy fejbólintás.

 » BEDE LAURA

J elentősen megváltoztatta szokásainkat 
a koronavírus-járvány az elmúlt hóna-
pokban. A közvetlen érintkezéssel is 

terjedő fertőzés miatt a szakemberek már a 
járvány első hulláma óta folyamatosan arra 
hívják fel a fi gyelmet, hogy ha lehet, akkor 
kerüljük az olyan közvetlen emberi kontak-
tusokat, mint például a kézfogás, ölelés és 
puszi – olvasható a Híradó.hu portálon. 
Mint írták, a vírus rohamos terjedése miatt 
ezért életbe lépett az úgynevezett „korona-
etikett”, vagyis a hagyományos kézfogást 
egy ökölpacsival, lábrázással vagy éppen 
integetéssel helyettesítik. Az új köszönési 
formák nemcsak a hétköznapokban, ha-
nem a hivatalos találkozókon is felülírták a 
már megszokott protokollt.

Görög Ibolya magyarországi proto-
kollszakértő a Krónika megkeresésére el-
mondta, érdeklődve nézte márciusban, a 
járvány elhatalmasodása elején, miként 
alakulnak a különböző találkozások. 
Egy-egy EU-s értekezleten, diplomáciai 
találkozón látta, hogy lendül a kéz a kéz-
fogásra, hiszen ez automatikus, pár száz 
éve a vérünkben van. Mint kifejtette, aki-
nek nyújtották, nem-nem integetéssel, 
mosolyogva hárított, aki meg a kézfogást 
kezdeményezte, zavarba jött, és elné-
zést remegve engedte le a kezét. „Aztán 
indult a lábfej-összeütögetés – vártam, 
mikor esnek hanyatt! Utána jött a kö-

nyök-összeütögetés, ami szintén nagyon 
bohókás. Megfigyeltem, hogy maguk a 
politikusok is felnevetnek” – részletezte 
a korábban Erdélyben is előadó szakértő. 
Hozzátette, Károly herceg a két tenyerét 
mellkasa előtt függőlegesen tartva kis 
fejhajtással (namaszté-mozdulattal) kö-
szönt, de látott már olyat is, hogy valaki 
a szívére tett kézzel, kis bólintással tette.

„A lényeg, hogy egy találkozásnál, 
kapcsolatfelvételnél nem a kézfogás 
számít, hanem a szemkontaktus. Ha an-
nak idején, mikor még lehetett, valaki 
úgy nyújtott kezet, hogy közben másra 
nézett, nem engedtem el a kezét addig, 
míg vissza nem nézett. Aki nem néz rám, 
az nincs ott” – hangsúlyozta a proto-
kollszakértő. Rámutatott, a kézfogást ed-
dig is sokszor helyettesítettük ránézés-
sel, fejbólintással, kis integetéssel. „És a 
köszönéssel. Annyit, de annyit mondom, 
hogy köszönni kell! Aki belép, mindegy, 

hova: köszön. Folyosón köszöntjük egy-
mást. Fiatal az idősnek, férfi a nőnek – 
de ne várjuk el, ha nem köszön, köszön-
jünk mi” – magyarázta a szaktanácsadó.

Görög Ibolya lapunknak azt is elmond-
ta, napjainkban, a járvány idején az 
egészség védelme felülírja az évszáza-
da megszokott találkozási protokollt, de 
csak részben. Rámutatott, tisztességesen 
belépni, köszönni mindig is kötelező volt. 
A kézfogás helyett pedig elég a szemkon-
taktus és egy fejbólintás.

Ugyanakkor az Index.hu beszámolójában 
az úgynevezett könyökpuszi, ökölpacsi és a 
wuhan shake (lábfej-összeütögetés) mel-
lett említ teljesen érintésmentes köszönési 
opciókat is. Mint írták, Kínában a járvány 
kitörése után óriásplakátokon hirdették, 
hogy az emberek ne fogjanak kezet, ha-
nem tegyék össze a kezüket, ez a kung sou 
kéztartás. Vagy ott van például a szamoai 
szemöldökrángatás, amihez hasonlót az 
új-zélandi miniszterelnök, Jacinda Ardern 
is bemutatott korábban. Zambiában is meg-
van a módja az érintésmentes üdvözlésnek, 
nem kell mást tenni, csak összekulcsolni a 
kezet, tapsolni és köszönni. Szintén üdvöz-
lési mód lehet a meghajlás, amelyet Sylvie 
Briand, az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) egyik munkatársa is ajánlott. A biz-
tonságos köszönési alternatívák mellett a 
járvány megfékezéséhez továbbra is nélkü-
lözhetetlen a távolságtartás, a maszkviselés 
és a gyakori, alapos kézmosás.

Hercegi namaszté. Károly brit trónörökös (jobbra) az utóbbi időben két tenyerét mellkasa előtt függőlegesen tartva, kis fejhajtással köszön

Joe Biden és Bernie Sanders amerikai politikusok könyökpuszival üdvözlik egymástSzívre tett kézzel, kis bólintással is szoktak köszönni a koronavírus-járvány idején

ÚJ KÖSZÖNÉSI MÓDOKAT, FERTŐZÉSMENTES ÜDVÖZLÉSI FORMÁKAT JAVASOLNAK A PROTOKOLLSZAKÉRTŐK A KÉZFOGÁS HELYETT

Könyökpuszi, ökölpacsi: itt a koronaetikett
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