
 

 

 

JAVASOLT HIGIÉNIAI ÉS GYAKORLATI INTÉZKEDÉSEK: 

 

1: Tájékoztatás (Hitelesen és folyamatosan!): 

 

Kiemelten fontos, hogy ne hagyjuk a dolgozókat, partnereket találgatni. Hívjuk fel a 

figyelmet az általunk meghozott intézkedések okaira, céljára és miértjére. A 

félrevezető tájékoztatásokon alapuló pánikhangulat és a látszatintézkedésekkel 

megalapozott hamis biztonságérzet is komoly kockázatot jelent.  

Cégszintű tájékoztatással kell rendelkezni annak biztosítására, hogy minden 

dolgozó, alvállalkozó és látogató tisztában legyen az adott munkaterületre 

vonatkozó szabályokkal, irányelvekkel. 

 

A MUNKAVÁLLALÓKAT érintő intézkedések és tájékoztatás: 

Ajánlott: (A járvánnyal kapcsolatos rendkívüli kormányzati intézkedések hatása a cég 

működésére) 

A KORONAVÍRUS CSEPPFERTŐZÉS ÚTJÁN TERJED! 

 koronavírus fertőzés tünetei 

o láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom és fáradékonyság 

 teendők a tünetek észlelése esetén: 

o Amennyiben a megbetegedés tüneteit tapasztalja és/vagy találkozott 

olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, minél hamarabb kérjen 

telefonos segítséget! A háziorvos, az ügyeletes orvos telefonon 

segítséget nyújthat. 

 figyelemfelhívás hiteles hírforrásokra; 

o https://koronavirus.gov.hu/ 

 otthoni munkavégzés elrendelése;  

- kapcsolattartás, feladatkiadás, jelentéstételi kötelezettségek pontos 

meghatározása 

- információbiztonsági kérdések, céges v magán eszközök használata, 

adatok elérése, hozzáférési jogosultságok pontos meghatározása – 

információbiztonság ! 

 otthon nem végezhető termelőmunkával kapcsolatos szabályozások 

- személyes / munkatársi felelősség: betegség, fertőzés gyanúja esetén 

jelentési kötelezettség 

- felelős magatartás, a munkatársak nem veszélyeztethetők - KIEMELNI 

 csoportos munkavégzés szabályozása, létszámkorlátozások 

- személyes kontaktus mellőzése 

- személyi higiénia jelentősége, helyes kézmosás, fertőtlenítés 

- extra védőeszközök kötelező használata 

 

 



 

 

 

 

Ügyfeleket, üzleti partnereket érintő intézkedések és tájékoztatás: 

 

 Az ügyfelek védelme érdekében megtett intézkedések, pl.: 

- figyelemfelhívás az ügyfélfogadási térben / üzlethelyiségben kihelyezett 

kézfertőtlenítők kötelező használata 

(„üzletünkben vásárlóink számára kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, kérjük 

belépéskor vegyék igénybe!”); 

- takarítási fertőtlenítési folyamatok szigorítása, gyakorítása  

(„naponta többször / óránként fertőtlenítjük az asztalokat, kilincseket és 

egyéb sűrűn használt felületeket”); 

- magasabb fokú higiéniai előírások életbe léptetése 

(„munkatársaink rendszeresen fertőtlenítik kezüket” 

„munkatársaink latex védőkesztyű használatával és szájmaszkban végzik 

munkájukat” 

„munkába lépés előtt mérjük munkatársaink lázát” – bár ezt az országos 

tisztifőorvos aggályosnak minősítette) 

 Elektronikus / online elérhetőségek biztosítása 

- újabb csatornák megnyitása chat, Skype, Viber, MS Teams, Zoom, FB. 

- kibővített online ügyfélfogadási idő 

 

2: Higiéniai feltételek biztosítása, és megkövetelése 

 

 Kézmosási lehetőség biztosítása 

- meleg víz 

- folyékony szappan, fertőtlenítő szer 

- papírtörölköző, meleg levegős kézszárító (semmiképpen ne közösen 

használt textiltörölköző) 

- figyelemfelhívó táblák kihelyezése a helyes kézmosásról 

- Kézfertőtlenítők kihelyezése - lehetőség szerint szenzoros  

 szájmaszk / arcmaszk biztosítása (A maszk önmagában nem elegendő a fertőzés 

megállításához) 

 védőkesztyű, pl. latex kesztyű biztosítása 

 a tevékenység jellegétől függő védőruházat biztosítása 

 takarítási utasítás felülvizsgálata, kiegészítése 

(alkalmazott szerek, koncentráció, eszköz, gyakoriság, ellenőrzés felelőse) 

- fertőtlenítőszeres felmosás (aktív klór, aktív oxigén tartalmú 

fertőtlenítőszerek) 

- berendezések, tárgyak felületének fertőtlenítése (etilalkohol, 

izopropanol, hidrogén-peroxid tartalmú szerek)  

- légtér fertőtlenítése (UV, ózon) 

- https://www.youtube.com/watch?v=bBx1IU8dY1E 

https://www.youtube.com/watch?v=bBx1IU8dY1E


 

 

 

 Munkaterület izolálása (pl. plexi elválasztó lemez / védőfal kialakítása) 

valamint a padlón felfesteni a szükséges távolságot jelző segítő ábrákat 

 

 

3: Beléptetés : 

 

 Nyilatkozattétel mind a dolgozók, mind az ügyfelek részéről 

Nem járt külföldön v fertőzött területen / nem szenved fertőző betegségben 

(nem csak koronavírus), nem érintkezett igazoltan fertőzött személlyel / nincs 

házi v hatósági karanténra kötelezve / nincs beteg a családban, stb. 

 Testhőmérséklet / láz mérés (csak ha erre alkalmas kalibrált mérőeszközzel 

rendelkezik a szervezet) 

 Korlátozó intézkedések a belépés okaira, a belépők létszámára 

vonatkozóan. 

 

 

 

További javaslatok: 

 

 

- kéz érintése nélkül működő csaptelepek alkalmazása 

- kihelyezett kézmosási útmutató/ábrák 

- kéz nélkül nyitható hulladékgyűjtő edények 

- felmosáshoz, takarításhoz is használjon fertőtlenítő tisztítószert 

- szellőztessen gyakran 

- lehetőség szerint rendszeres fertőtlenítés minden olyan tárgynál, amelyekkel 

bármely szemmély fizikai kontaktusba kerülhet 

 

Minden egyéb kérdés esetén: 

www.profiso.hu 

laszlo.bellai@profiso.hu 

+3670 430 1580 
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