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I n f o r m á c i ó k / t á j é k o z t a t á s  a  k o r o n a v í r u s  
f e r t ő z é s v e s z é l y é n e k  i d e j e  a l a t t  

 
Bejelentési kötelezettség 

Kérünk mindenkit – különösen, de nem kizárólag, ha külföldről tért haza, hogy jelentse be a 
Wärtsilä Hungary KFT-nek, Ön személyes Kapcsolattartójának: 

• Ha önmagán, családtagjain, hozzátartozóin vagy közvetlen környezetében  tüneteket 
észlel, esetlegesen bebizonyosodik a koronavírus fertőzés. 

• Wärtsilä Hungary KFT, csak olyan alvállallkozót tud foglalkoztatni, aki minden munka előtt 
leigazolja és aláírva elismeri, hogy a foglalkoztatását megelőzően 2 héten belül nem járt 
külföldön. Illetve elfogadja azt, hogy kötelessége előre jelezni nekünk ha külföldi utazást 
tervez. 

• Az Egészségügyi szűrő formanyomtatvány_Koronavírus file kitöltése és aláírása, majd 
ennek leadása a Wärtsilä Hungary KFT felelős Kapcsolattartójának. 

• Ha járvány szempontjából veszélyeztetett régióba utazik vagy onnan vendége érkezik. 

A megbízási időn kívül tevékenységre, egészségügyi állapotra és a hozzátartozók egészségügyi 
állapotára vonatkozó adatokat a a GDPR követelményei szerint kezeljük és a járványveszély 
elmúltával azonnal töröljük. 

További általános eljárások 

 
• Amit csak lehet azt telefonon, e-mail-en, Skype-on intézzünk egymás között. 

• Számlákat, timesheet-et, teljesítés igazolást, egyéb dokumentumokat csak 
scannelve/fotózva küldjék el. Az eredetit csak később kell leadni. 

• Kézfogás mellőzése. 

• Mindenki csak egyszer használjon egy poharat, evőeszközt, stb. majd mossa el. 

• Repülőn és bizonyos belföldi munkaterületeken a szájmaszk használata kötelező. 

• Ha az alvállalkozó Koronavírus gyanúja miatt karanténba kerül, csak olyan 
munkafeladatokat vállalhat amelyeket távolról tud teljesíteni. Ha a távmunka nem 
lehetséges, mind addig, amíg negatív koronavírus teszt eredményt nem mutat be, 
nem tudjuk foglalkoztatni. Ennek következményeképpen a megbízását 
idéglenesen felfüggesztjük. 
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További hivatalos tájékoztatók és eljárások Magyarországgal kapcsolatban, magyarul és 
angolul. 

Ha valakinek légzőszervi fertőzés tünetei vannak, például köhögés, légszomj vagy láz, akkor az 
illetőnek a Népegyészségügyi Központ hivatalos eljárásrendje szerint, telefonon kell felvennie a 
kapcsolatot a kezelőorvosával. Ne hagyja el otthonát, amíg nem kap útmutatást a 
kezelőorvosától! Bővebben az alábbi linken tud mindenki tájékozódni. 

 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/523-eljarasrend-a-2020-
evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban 
 
https://magyarkozlony.hu 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs  
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus  
További hivatalos tájékoztatók és eljárások Bulgáriával kapcsolatban, bolgárul és angolul. 

 

https://www.mfa.bg/bg/ 

https://www.mfa.bg/en/ 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bulgaria-emergency/bulgaria-closes-

schools-restricts-travel-over-coronavirus-idUSKBN21015D 
 
További hivatalos tájékoztató és eljárások Romániával kapcsolatban, románul. 

 

https://gov.ro/ro/info-coronavirus-covid-19 

 
Wärtsilä Co. központi egészségügyi szabályzata főként a terepi munkát végzők részére 
 
https://wartsila.sharepoint.com/sites/compass/Business_Support/Communications_and_Branding
/Crisis_Communications/Pages/Incident-situation-summary-%E2%80%93-Coronavirus-
outbreak.aspx  
 

A jelenlegi helyzet meghatározása járvánnyal fenyegető.  

A munka felvétele, kiemelten az utazós munkák vállalása 

Félelemből nem tagadható meg a munkavégzés. Fokozott veszélyhelyzet esetében azonban – 
tehát például akkor, ha a munkavégzés helyén a fertőzés kockázata kiemelten magas – az 
egészséges és biztonságos munkavégzés feltétele nem biztosítható, ezért ilyenkor az 
alvállalkozó jogszerűen mondhatja ezt, hogy nem vállalja a munkát. Ahol utazási tilalom van, oda 
természetesen nem megyünk. Ha valaki külföldön volt (kiemelten magas kockázatú országokban, 
mint jelenleg Kína, Olaszország, Irán, Japán, Dél-Korea), akkor a szokásos munkák közötti 
pihenőideje alatt (ez általában 2 hét) tartózkodjon otthon, a wrap-up meetingen Sykpe-on vegyen 
részt. 

A Wärtsilä Alvállalkozóinak lehetősége van cselekedni, ha a munkahelyi helyzet nem 
biztonságos. 
 
Ezek az általános irányelvek további értesítésig érvényesek: 
 

• Használjuk a lehető legnagyobb mértékben virtuális eszközöket (Skype / Teams) 
a megbeszéléskhez. 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/523-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/523-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban
https://magyarkozlony.hu/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
https://www.mfa.bg/bg/
https://www.mfa.bg/en/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bulgaria-emergency/bulgaria-closes-schools-restricts-travel-over-coronavirus-idUSKBN21015D
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bulgaria-emergency/bulgaria-closes-schools-restricts-travel-over-coronavirus-idUSKBN21015D
https://gov.ro/ro/info-coronavirus-covid-19
https://wartsila.sharepoint.com/sites/compass/Business_Support/Communications_and_Branding/Crisis_Communications/Pages/Incident-situation-summary-%E2%80%93-Coronavirus-outbreak.aspx
https://wartsila.sharepoint.com/sites/compass/Business_Support/Communications_and_Branding/Crisis_Communications/Pages/Incident-situation-summary-%E2%80%93-Coronavirus-outbreak.aspx
https://wartsila.sharepoint.com/sites/compass/Business_Support/Communications_and_Branding/Crisis_Communications/Pages/Incident-situation-summary-%E2%80%93-Coronavirus-outbreak.aspx
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• Kerüljük a nagy összejöveteleket, például a személyes találkozókat, ahol több 
mint 15 alkalmazott vesz részt 

• Utazás előtt ellenőrizze, hogy vannak-e utazási korlátozások az adott országba 

• Ha járványos területről / országból utazik, kövesse az ottani helyi hatóságok 
előírásait (pl. 14 napos karantén), és ellenőrizze, hogy biztonságos-e az irodába 
való visszatérés. Ezenkívül kérjük, ellenőrizze, hogy a helyi egészségügyi 
szolgáltató vagy a Wärtsilä HR kiadott-e további útmutatást. 

• Kövesse az összes elővigyázatossági módszert, mint például a kézmosás és 
maradjon otthon, ha beteg. 

• A speciális egészségügyi problémákkal vagy egyéb aggályaikkal küzdő 
alkalmazottaknak egyeztetniük kell a felettesükkel a megváltozott 
munkakörülményekről. 

• Ha további kérdése van, kérjük, forduljon a vezetõhöz vagy a helyi 
fõképviselõhöz. (Kanalovics Balázs, Samu Gábor). 

 
Kiegészítő eljárások 

 
Magasabb kockázati szint 

 

• Minden közösségi helyiség használata előtt és után kötelező az alkoholos 
fertőtlenítőt! 

• Mindenki olvass el kihelyezett tájékoztatókat. 

• Fertőtlenítő kendővel tisztítsuk meg az általunk használt eszközöket, billentyűzet, 
egér, stb. 

• Mindenki a felettesénél jelezze ha, influenzas tünetei vannak, továbbá, 
maradjanak otthon, ha rosszul, betegnek érzi magát! 

• Vigye haza a munkához szükséges felszerelését (laptopok, töltők, fejhallgatók, 
stb.) arra az esetre, ha nem lehet visszatérni az irodába! 

• Mondja le a járvánnyal sújtott területekről érkező látogatásokat. 

• Kövesse a legfrissebb vállalati utazási tanácsokat és utasításokat! 

• Aki járvánnyal sújtott országból érkezik, annak önkéntes karanténba kell vonulnia! 

• Legyen mindenki tekintettel a kockázati csoportokra (idősebb személyek és 
betegséggel küzdő személyek, pl. magas vérnyomás, szívbetegség, 
tüdőbetegség, rák vagy cukorbetegség)! 

• Járvánnyal sújtott országban munkát nem szervezünk. 

• Az Ügyfelektő elvárjuk, hogy a munka kezdete előtt hivatalosan informáljanak 
arról, ha valamelyik dolgozójuk Koronavírussal fertőzött! 

https://wartsila.sharepoint.com/sites/compass/Business_Support/Communications_and_Branding/Crisis_Communications/Pages/Incident-situation-summary-–-Coronavirus-outbreak.aspx
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Helyi fertőzések megnövekedett száma (közösségi terjedés) 

• A koronavírus terjedésének akadályozása érdekében, március 16-ától, majd azaz 
követő hetekben a műhely és a raktár viszonylatában csak az oda beosztottak 
lehetnek jelen.  

• A külföldről visszatérő FS csapatok nem hozzák vissza a műhelybe, illetve a 
raktárba a szerszámokat, hanem mindenki otthon tartja magánál.  

• Az Ügyeletesek arra a rövid időre jöhetnek be a raktárba, illetve a műhelybe, amig 
felveszik az adott munkához esetlegesen szükséges és sürgős alkatrészeket. Az 
átadást és az átvételt úgy kell szervezni, hogy ha lehet, akkor Ők ne menjenek be 
se a raktárba, se a műhelybe, illetve csak indokolt ideig legyenek bent. 

• Fokozzuk a higiéniát, ezért a pl a kilincseket papírral fogjuk meg. Az 
érintőképernyőket, asztalokat, korlátokat, kapaszkodókat, toaletteket, stb. Minden 
használat előtt alkoholos géllel töröljük át! 

• Közös védőeszközök használata nem megengedett! 

 
A Koronavírus/COVID-19 a felületeken néhány órától napokig terjedő időtartamon keresztül is életben maradhat. Ez különböző 

körülmények között változhat (pl. a felület típusa, a hőmérséklet vagy a környezet páratartalma). A legtöbb körülmény esetén a 

szennyeződött felületen található fertőző vírus mennyisége valószínűleg jelentősen csökken 72 óra elteltével. Mivel ezeknek a 

koronavírusoknak a felületeken való túlélési képessége gyenge, általánosságban elmondható, hogy valószínűleg nagyon alacsony az 

olyan termékekről vagy csomagolásokról való terjedés kockázata, amelyeket napokig vagy hetekig környezeti hőmérsékleten hajók 

szállítottak. 

 

• Felfüggesztett tevékenységek, úgy mint személyes találkozók, képzések és 
közösségi események. 

• Otthoni munkavégzés. 

• Külsős és belsős látogatogatások felfüggesztése 

• Győződjön meg róla, hogy mindenki betartja: maradjon otthon a 
Koronavírus/COVID-19 fertőzés gyanúja esetén, és telefonáljon a helyi 
egészségügyi szervnek a kormány által megadott módon! 

 

Járvány (kitörés) 

• Műhely és Raktári munka felfüggesztése. 

• Csak az Ügyeletesek és csak is az Ügyelettel kapcsolatos tevékenység miatt 
használhatják a műhelyt és a raktárt. 

• A gyanított vagy megerősített Koronavírus/COVID-19 fertőzéses Wärtsilä Dolgozó 
lehetséges közeli kontaktjait munka kapcsolatait fel kell térképezni. 
 

 

2020. március 17. 


