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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Mától már napi 4000 fő válthat jegyet az Állatkertbe
A jegyeket továbbra is az interneten, elővételben lehet megvásárolni
Budapest, 2020. május 27. (szerda) – Újabb lépést tett az Állatkert az újranyitás, folyamatában:
szerdától ugyanis megemelik a napi látogatószám maximumát, így az internetes felületen egy napra
már 4000 fő részére lehet jegyet váltani. A többi óvintézkedés egyelőre még érvényben marad, tehát az
állatházak, beltéri bemutatóhelyek most még nem látogathatók, és nem tartják meg a nagyszámú
látogatót egy időben egy helyre koncentráló közönségprogramokat, látványetetéseket, állattréningeket
sem.
Az egy héttel ezelőtti újranyitás óta eltelt napok tapasztalatai alapján a Fővárosi Állat- és Növénykert
május 27-től, azaz e hét szerdától megemeli a napi látogatószám maximumát. Ez azt jelenti, hogy az
internetes jegyváltási felületen (jegymester.hu) mostantól egy adott napra nem 2500, hanem már 4000
fő részére lehet jegyet váltani.
Ez az intézkedés annak a folyamatnak a része, amelynek során az Állatkert lépésről lépésre haladva
igyekszik egyre több és több területen visszatérni a járvány előtti szolgáltatási rendhez. A mostani
döntést elsősorban az tette lehetővé, hogy a tapasztalatok szerint az állatkerti látogatók igen
fegyelmezetten és felelősségteljesen viselkedtek a rendkívüli helyzetben, és szinte mindenki
megértéssel fogadta azokat az óvintézkedéseket, amelyeket az intézmény elővigyázatosságból
bevezetett. Ezért az Állatkert köszönetét fejezte ki látogatóinak.
A többi, ugyancsak elővigyázatosságból bevezetett óvintézkedés egyelőre még érvényben marad.
Jegyet csak adott napra, és csak az internetes jegyváltási felületen, elővételben lehet váltani (de a
bérleteket továbbra is elfogadják). Bár a szabadtéri bemutatók szinte mind nyitva vannak, a Holnemvolt
Vár területe, a beltéri bemutatóhelyek és állatházak, illetve azok a kifutók, ahol a közönség rendes
körülmények között bemehet az állatok közé, egyelőre még nem látogathatók. Elmaradnak a
látványetetések és tréningek is, hiszen ezek a programok nagyszámú látogatót koncentrálnának egy
időben ugyanazon állat férőhelyénél. Az Állatkert továbbra is javasolja a szájmaszk viselését, a gyakori
és alapos kézmosást, és arra kéri a látogatóit, hogy az állatkerti állatokat semmivel, még zoo
csemegével se etessék (ennek az állateledelnek az árusítása éppen ezért szünetel is az Állatkertben)!
A részletes tudnivalók az Állatkert honlapján olvashatók: https://zoobudapest.com/ujranyitas
Az Állatkertben egyébként most különösen sok a látnivaló: a közelgő gyermeknapot rengeteg
kisállattal, kölyökkel és fiókákkal várja az intézmény. Az elmúlt hét során különösen a kistapírnak
volt nagy közönsége, de sok nézője akadt a nagy mara kölyköknek és a fekete hattyú fiókáknak, sőt
az ázsiai vadkutya kölykök is gyakran előmerészkedtek rejtekhelyükről. Nemrégiben egy újabb
érdekes állattal, aranyszőrű takinnal is gazdagodott az Állatkert, és hamarosan párt kap a kis panda,
másik nevén vörös macskamedve is.
Mint ismeretes, a Budapesti Állatkert a koronavírus járvány, illetve járványveszély miatt március 15-től
hatvanhat napon át zárva tartott, majd május 20-tól újra megnyitotta a kapuit, bizonyos megelőző
intézkedések mellett. Ezeket az intézkedéseket részben azért hozta az intézmény, hogy elősegítsék a
kijárási korlátozások feloldása után is érvényben lévő, és mindenkire kötelező védelmi intézkedések és
magatartási szabályok betartását. Szempont volt továbbá az is, hogy az állatkerti állatok is fokozatosan
szokjanak hozzá a nagyközönség újbóli jelenlétéhez.
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