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Mitől rezíliens (alkalmazkodó) egy épület? 

A rezíliens épület ellen tud állni a különféle környezeti sokkhatásoknak, illetve rövid időn belül 
képes újra funkcionálni. Egy jó építész már a tervezés során figyelembe veszi a lehetséges 
jövőbeli extrém körülményeket. 

Ilyen sokkhatások lehetnek a szélsőséges hőmérsékletek, tartós hőhullámok, viharos szél, árvíz 
és belvíz, hosszan tartó csapadékos idő, szárazság és aszály, erdőtűz, földrengés, terrorizmus, 
illetve járvány és fertőzésveszély bekövetkezése. Olyan veszélyforrások is előfordulhatnak, 
amiket ma még nem is ismerünk vagy még nevén sem tudjuk nevezni, például a melegebb 
levegő által tárolt nagyobb mennyiségű csapadék új fogalma, amire új szót találtak ki a 
meteorológusoknak - atmoszférikus folyó. 

Ezen szempontok figyelembe vételén túl újabb kötelező előírások várhatók az épületek 
tervezése kapcsán, többek között 

 szigorúbb előírások a szellőző-berendezésekre vonatkozóan; 
 emelt minimum értékek a légszűrés és fertőtlenítés kapcsán; 
 légtechnikai rendszer csíramentesítése valószínűleg kötelező lesz; 
 nagyobb egyéni légtér biztosítása az irodában; 
 több takarítószer tároló biztosítása emeletenként; 
 beépített automata biometrikus védelemmel ellátott beléptető rendszerek. 

Ami az épületek kivitelezését illeti, kötelező biztonságtechnikai programra, a beteg dolgozók 
elkülönítését szolgáló előírásokra, fizikai távolságtartásra, kötelező maszk használatra, a sok 
résztvevős személyes megbeszélések korlátozására, a két vagy több szakembert igénylő 
kivitelezési munkák felülvizsgálatára és átszervezése a távolságtartást szemmel tartva, több 
ideiglenes WC biztosítására és melegvizes kézmosási lehetőséggel magasabb szintű higiéniára 
lehet számítani. Szükség lesz a munkahely egyes részeinek sterilizálására, amennyiben egy 
dolgozó megbetegedése utólag tudomásukra jut, ami eddig soha nem volt kivitelezői feladat. 

Az épületek üzemeltetésére vonatkozóan pedig olyan előírásokat várhatunk, mint a takarítási 
minőség emelése alaposabb és többszöri takarítással, fertőtlenítés és csírátlanítás új speciális 
fertőtlenítő gépekkel, valamint a klímaberendezések EU + ASHARE ajánlásokkal való 
üzemeltetése. 

A WELL v2-ben vagy a további verziókban lesz-e olyan szigorítás, ami kifejezetten a 
COVID-19-hez hasonló vírusmentesítést írja elő?  

Feltétlenül lesz ilyen, mert muszáj valamit csinálnunk, hogy javítsuk a beltéri kondíciókat. 
Nagyon sok gondolkodó véleménye az, hogy a betegség annak a konzekvenciája, hogy nem 
vagyunk eléggé hatékonyak a környezetünk fenntarthatóvá alakításában. A WELL COVID-19 
Task Force csapata már dolgozik az új verzión, aminek megjelenése ősszel várható. 

A WELL Building Standardben milyen egészséget támogató témakörök vannak?  



Gyakorlatilag az egész rendszer ezen alapszik. A válasz abban rejlik tehát, hogy valaki átnézi 
az ingyen elérhető anyagot, mert abban minden pontra megvan a válasz, rámutatva azokra a 
szervekre és szervrendszerekre, amelyek megfelelő működését az egyes előírások támogatják. 

A kórházi dolgozók körében 28-30%-kal nagyobb eséllyel alakul ki a légzési elégtelenség 
a COVID-tól függetlenül, mert rendszeresen ki vannak téve a fertőtlenítők hatásainak. 
Mit tanácsolhatunk nekik? 

A UVGI sugárzás, vagy a germicid lámpák komoly segítséget jelentenek a vegyszer használat 
csökkentésében. A sugárzás ugyanis eltöri a DNS láncot, ami minden sejtfunkciót meghatároz 
és így hatástalanítja vegyszermentesen a vírust.  

A WELL Standard foglalkozik a fertőtlenítő szerek minősítésével?  

A WELL Standard semmilyen anyagminősítéssel nem foglalkozik, viszont ezeket az anyagokat 
különböző egyéb minősítő szervezetek minősítik. A WELL rendszer ehelyett ajánlja, hogy az 
épület üzemeltetője dolgozzon ki egy saját takarítási irányelvet, amely foglalkozik a 
takarítószerek minőségével és minősített termékek használatát célozza, melyek nem jelentenek 
veszélyt sem az emberre, sem a környezetre. 

A tervezés és kivitelezés melyik fázisában érdemes a WELL Standardben gondolkodni?  

Ez pontosan úgy működik, mint az összes többi minősítő rendszerrel. Legjobb, ha már az első 
koncepcióterv fázisában átgondoljuk, hogy mik a céljaink és milyen egészséget támogató 
megoldásokat tudunk beépíteni a koncepcióba. A lényeg, hogy dolgozzunk együtt minden 
érintett szakági tervezővel és érdekelttel. Legyen a tervezési folyamat integrált már az első 
fázisban. 

Ki legyen benne ebben a csapatban?  

Mi úgy hívjuk őket, hogy stakeholderek. Vagyis azok a személyek, akiknek bármilyen módon  
kapcsolata van az épülettel. Ide tartozik a beruházó, a tervezők, a szakági tervezők, az 
üzemeltető, a kivitelező, a beszállítók és az épület felhasználói, például bérlői sőt a hatóságok 
is. Egy kezdeti nagy létszámú megbeszélés, az un. WELL Charrette komoly eredményeket hoz, 
mert mindenki véleménye felszínre kerül, amivel elkerüljük a későbbi félreértéseket. 

A WELL tervezésnél mely tervezők részvétele a legfontosabb? 

Valamennyi tervezőre szükség van. Mindenki legyen ott tehát, mert mindenki érdekelt. 

A szakági tervezők közül különösen fontos az épületgépész, épületvillamosság, táj- és 
kertépítész, belsőépítész, világítástervező szakember és akusztikus bevonása, de még a 
tartószerkezeti tervező és homlokzati rendszer tervező munkája és a WELL alkalmazása között 
is lehet kapcsolat. Az épület jellegétől függően indokolt lehet egyéb specialisták bevonására is. 

Mennyire lehet a járvány alapján felkészülni egy esetleges következő, előre nem látható 
eseményre? Mit tud tenni a WELL rendszer a már betervezhető problémák kezelésére? 

Nem tudjuk megjósolni a jövőt. Amit megtehetünk, az részletes figyelem a nap mint nap 
felismert új tudásra, és ezen új ismeretek alkalmazásával jobb épületek tervezése. Egyúttal a 
világszemlélet változását is nyomon kell követnünk az új épületek és belső terek tervezésében.  

 



Joseph előadása és az általa idézett vers fő üzenete, hogy bár a járvány mindenkinek okoz 
veszteséget, de lehetőség is ad arra, hogy ezentúl másként viszonyuljunk a minket körülvevő 
világhoz és jobb döntéseket hozzunk. 

„And when the danger passed and 

People joined together again 

They grieved their losses 

And made new choices 

And dreamed new images 

And created new ways to live” 

Kitty O’Meara: People stayed at home 


