
 
 

Szabályzat az új koronavírus terjedésének megelőzésére 

 

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzet miatt a következő 
szabályozást vezetjük be: 

 

1. Áruszállításra vonatkozó szabályok 

A beérkező teherautók, kamionok esetében a gépjármű behajtását megelőzően kötelező a gépkocsivezető 
testhőmérsékletének ellenőrzésre az erre biztosított digitális lázmérővel. Amennyiben a hőmérséklete 37 celsius fok 
felett van, a belépésének engedélyezésére kizárólag a ügyvezető engedélyével lehet. A testhőmérséklet mérése mellett 
minden áruszállításhoz kapcsolód külsős személy kizárólag orrot és szájat eltakaró maszkban léphet be a vállalat 
területére. 

 

2. Egyéb látogatókra vonatkozó szabályok 

A teherfuvarozáson kívül érkező partnerek, látogatók, szakemberek, felvételizők létszámát lehetőség szerint 
minimalizálni szükséges. Amit telefonon keresztül le lehet egyeztetni, meg lehet oldani, azt arra kell korlátozni. Az 
érkező látogatók esetében is kötelező a hőmérséklet mérése, rájuk is ugyanaz a szabály vonatkozik, mint a 
gépkocsivezetőkre. Amennyiben a hőmérséklete 37 celsius fok felett van, a belépésének engedélyezésére kizárólag a 
ügyvezető engedélyével lehet. 

 

3. Saját dolgozókra vonatkozó szabályok 

• Saját munkavállalókkal kapcsolatosan elrendelésre kerül a napi kétszeri hőmérséklet mérését, a 
munka megkezdésekor, illetve a munka befejezésekor. 

• A mért hőmérsékletről napi szinten táblázatot kell vezetni, melyet napi kétszer kell eljuttatni mail-en 
az ügyvezető részére. 

• A 37 celsius fok feletti hőmérsékletet telefonon azonnal jelezni kell a termelési vezető felé, aki 
tájékoztatja az ügyvezetőt. Az érintett dolgozónak haza kell mennie és orvoshoz fordulnia. Csak 
láztalan állapotban engedélyezett a munkavégzés. 

• Amennyiben az orvosi vizsgálat során felmerül a koronavírus gyanúja, az érintett munkavállalónak 
azonnal jeleznie kell a közvetlen felettese felé, aki ezt az információt a HR terület felé továbbítja.  

• Abban az esetben, ha a munkavállaló környezetében a koronavírus tüneteihez hasonló 
megbetegedés jelentkezik, szintén köteles jelezni a felettes felső vezető felé, aki dönt arról, hogy a 
munkavállaló felveheti-e a munkát. 

• Abban az esetben, ha a munkavállaló környezetében megállapítják a koronavírussal való 
fertőzöttséget,  köteles azonnal jelezni a közvetlen a felettes felé, ebben az esetben a munkavégzés 
a munkahelyre való belépéssel tilos. 

• Bármilyen, megfázásos tüneteket produkáló megbetegedés esetén (köhögés, orrfolyás, tüsszögés) a 
felettes vezető valamint a HR terület jogosult bárkit hazaküldeni, orvoshoz. 

• Visszavonásig az éves, rendszeres üzemorvosi vizsgálatra senki nem küldhető az orvosi rendelőbe. 
• Új belépő alkalmassági vizsgálatát olyan reggeli időpontban kell szervezni, amikor a lehető legkisebb 

a rendelőben a betegek létszáma. 
• Amennyiben a munkavállaló, vagy közvetlen családtagja külföldön volt, a tartózkodás helyét jelezni 

kell a közvetlen felettes felé. 
 



 
 
 

 

4. Utazási szabályok 

 
• További értesítésig minden üzleti utat (beleértve a Magyarországon belüli utakat is) az adott 

cég vezetőségének kell jóváhagynia. Kerülni kell minden olyan üzleti utat, amelyet üzleti 
szempontból nem sorolunk a „kritikus üzleti utak“ közé.  

 
• Azok a munkavállalók, akik az elmúlt időszakban utazást tettek olyan régiókban, amelyekben 

jelenleg az átlag feletti fertőződés veszélye (beleértve Kína, Dél-Korea, Japán, Irán, 
Olaszország, stb.), a szigorúan 14 napot otthon kell maradniuk. 

 
• Szigorúan tilos a fent említett veszélyeztetett területekről érkező üzleti utazók fogadása. Kérünk 

mindenkit, használjon alternatív kommunikációs eszközöket (pl.: video konferencia).  
 

• Általánosságban, arra kérünk mindenkit, hogy kerülje mind a vállalaton belüli, illetve vállalaton 
kívüli utazással járó megbeszéléseket. Ahol lehetséges, használjon helyette mindenki alternatív 
kommunikációs csatornákat, mint pl.: video konferencia.  
 

 

5. Általános Higiéniás szabályok 

A SARS-CoV-2 terjedése sokban hasonlít az influenzához, ezért ugyanúgy kell eljárnunk, mint egy influenzajárványban. 
A következő megelőző, védekező szabályok betartása javasolt: 

 

• Alaposan és gyakran mosson kezet szappannal, meleg vízzel, és tisztítsa meg kezeit alkoholos 
kézfertőtlenítővel! 

• Ne a tenyerébe köhögjön és tüsszentsen! Használjon papír zsebkendőt, vagy tarkarja el a száját és orrát a 
behajlított könyökével. A használt zsebkendőt dobja a hulladékgyűjtőbe! 

• Kerülje el szemei, orra és a szája érintését! 
• A gyakran használt felületeken (telefon, billentyűzet) használjunk felületfertőtlenítőt!  
• Kerülni kell a kézfogást és a közvetlen érintkezést! 
• Célszerű saját evőeszközöket, illetve poharat használni, azt a személyes holmik között tárolni! 
• Nagy mennyiségű, átmeneti időszakon keresztül akár napi 2000-3000 mg C-vitamin bevitele a szervezetbe. 
• Kerülje el a köhögő, lázas betegeket! 
• Szájmaszkot az egészségeseknek felesleges hordaniuk! 
• Ha lázas, náthás, köhög, lehetőség szerint maradjon otthon addig, amíg jobban lesz! 
• Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög és nehezen lélegzik, akkor mielőbb hívja fel telefonon háziorvosát! 

Mondja el neki a tüneteket és azt, ha az elmúlt időszakban koronavírus által fertőzött területen tartózkodott 
(pontos lista: www.nnk.gov.hu). 

 

 

 

http://www.nnk.gov.hu/


 
 
 

Mely esetek gyanúsak koronavírus fertőzésre? 

• Hirtelen, akut légúti fertőzés tünetei (láz (>38 oC), száraz köhögés, légszomj) 

ÉS 

• a tünetek jelentkezését megelőzően 14 napon belül szoros kapcsolatban volt igazolt koronavírussal fertőzött 
beteggel 

VAGY 

• olyan területen járt a tüneteket megelőző 14 napban, ahol a koronavírus közösségi terjedését feltételezik. 

Ha Önnél akut légúti tünetek jelentkeznek, de a fenti további feltételek egyike sem vonatkozik Önre, akkor Önnél a 
koronavírus fertőzésnek a gyanúja nem áll fenn. Azt tanácsoljuk, hogy ebben az esetben maradjon otthon a tünetek 
enyhüléséig. 

Ha viszont Önnél a fentiek alapján koronavírus fertőzés alapos gyanúja felmerül, azt kérjük, hogy maradjon otthon és 
haladéktalanul hívja fel háziorvosát vagy a tartózkodási helye szerinti alapellátási ügyeletet és kövesse az orvos 
utasításait.  

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a hét minden napján 24 órában ingyenesen hívható információs száma: 06 80 
277-455 vagy 06 80 277-456. További hiteles információ: www.nnk.gov.hu, 1. sz. Melléklet- Kérdések és válaszok az új 
koronavírusról. 

 

6. Érvényesség 

• A fenti szabályozás 2020.03.13. 06:00-tól visszavonásig érvényes 
• A fenti szabályzat valamennyi belsős és külsős dolgozóra, valamint látogatóra vonatkozik 

 

Nyúl, 2020.03.12.         

                                                                                                              

                                                                                                                       KSH Rugógyár Bt vezetés 

http://www.nnk.gov.hu/
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