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Jelen dokumentum előírásait és útmutatásait a Kormány á|tal elrendelt, járvánnya!
ka pcsolatos veszélyhelyzet esetén kel I al kalmazn i.

PreambuIum
A Magyar Cserkészszövetség tulajdonában lévő gazdasági társaságok által üzemeltetett
rendezvényhelyszínek különösen sok ember együtt tartózkodását teszik lehetővé, ezért
felelős vállalatként kidolgoztuk és bevezetjük a fertőzésveszélyre vonatkozó kódexünket,
amely tárgyalja mind a belső munkavállalói-, mind a rendezvényhelyszínekre vonatkozó
eljárásrendeket.

Az egész világra kiterjedő vírusok és fertőzések Magyarországot is érinthetik, ezérl célszerű
előkészületeket tenni az esetleges megbetegedések elkerülésére, illetve fel kell készülni a
fe l merü lő kérdésekre, eljá rásokra, teendőkre.

A magyar szabályozás nem tartalmaz speciális rendelkezéseket azzal kapcsolatban, hogy
jáwány idején lokálisan mit kell tenni. Emiatt úgynevezett pandémiás cselekvési terv
kidolgozása javasolt, amelyben érdemes meghatározni a veszélyeztetettség csökkentése
érdekében teendő megelőző lépéseket, az esetleges fertózés megjelenésekor életbe lépő
intézkedéseket, a felelősségi köröket és a döntéshozatali kompetenciákat, ellenőrizni kell a
megfelelő belső kommunikációs csatornák és az esetleges munkahelyen kívüli
munkavégzési feltételek múködését. Ha szükséges, gondoskodni kell az üzletmenet
esetleg es átszerv ezésé rő l.

A rend ezvé nyh e lysz íne kre vonatkozó e Ijá rásre nd ek
A helyszín rendelkezésre állásának egyik legfontosabb alapelve az egészséget nem
veszélyeztető, biztonságos környezet biztosítása, aminek a járvány idején fokozott
jelentősége van. Üzemeltetőként csak akkor mondunk |e hozzánk foglalt rendezvényt, ha
azt bármely hatóság, vagy illetékes szerv elrendeli. Meglátásunk szerint az eseményt
szervezők döntése, hogy rendezvényüket biztonságosan meg tudják-e tartani.
Teend ő i n ket az alábbi sze m po ntok alapján, az alábbi fokozatok mentén ál l ap ítj uk meg.

1. A szerződő fél (ügyfél, megrendelő) tájékoztatása a kialakult helyzetről és a
vendégeik teendőiről"
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2.
3.
4.

5.
6.

a. Mossanak gyakran és alaposan kezet szappannal!
b. Tüsszentés és köhögés esetén használjanak papírzsebkendőt, és azt

azonnal dobják ki a szemetesbe!
c, A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit,

a baráti ölelést tanácsos mellőzni.
d, Lázas és felső-légúti fertőzésre utaló tüneteket mutató betegek, valamint

ismert autoimmun betegséggel élőket, idősebb embereket ne engedjenek be
a rendezvényre!

e. Ha vendégeik közül valaki külföldön olyan területen járt, amely fertőzött; vagy
tudomására jutott, hogy fertőzött személlyel volt szoros kapcsolata, akkor
kérjük ne engedjék be a rendezvényre!

Tájékoztatók elhelyezése.
Fertőtlen ítőszerek biztosítása és fokozott használatukra való ösztönzés.
A területre lépők fokozott ellenőzése és ezzel kapcsolatos korlátozások
bevezetése.
A helyszín izolálása (azaz csak a meghívottak léphetnek be a területre).
A rendezvényhelyszínekre foglalt események lemondása hatósági állásfoglalás,
vagy zárlat (karantén) esetén (vis maior helyzet).

A biztonságos rendezvényhelyszín íenntartása
A rendezvényhelyszíneken sok ember fordul meg, ezért azalábbi eljárásrendet vezetjük be
szükség esetén.

1, Emberi kéz által érintett felületek (pl. korlátok, kilincsek, stb.) a megszokottnál
súrűbb, alapos tisztítása és fertőtlenítése. Felmosáshoz, takarításhoz minden
esetben fertőtlen ítő tisztítószer használata. Gya kori szellőztetés.

2, Egyszerhasználatos papírtörlő biztosítása törölköző helyett.
3. Legalább 60% alkoholtartalmú kéáertőtlenítő biztosítása a vendégterekben.
4. Catering szolgáltatók munkatársainak külön ellenőzése és megfontolandő az

előkészítő munka folyamán a kesztyű mellett szájmaszk viselése is.
a. Szigorúan tilos olyan piacról történő élő vagy levágott állatok vásárlása, ahol

járvány fordult elő.
b. Tilos nyers vagy csak részben hőkezelt, állati eredetű élelmiszert tálalni.

5. Higiéniás, ózonnal történő elárasztásos fertőtlenítés zárt helyiségekben. (Az ózon az
egyik legerősebb fertőtlenítőszer, 2.500 - 3.000-szer hatékonyabb, mint a klór.)

a. A rendezvény megtartása előtt, majd annak zárását követően.
b. Szükség esetén a rendezvény szüneteiben is (ebben az esetben a

biztonsági intézkedések részeként min. 1-2 órás szünetekkel kell számolni).

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes eljárásoknak és intézkedéseknek plusz költségei
merülhetnek fel, ezért minden esetben kérjük a különböző igényeket előre jelezni és
egyeztetni.
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Teendők kockázati tényezők feImerülése esetén
Mindenkor Magyarország törvényei és az efre felhatalmazott szerv ajánlásai, határozatai
alapján járunk el. Gyanú esetén a szükséges járványügyi intézkedéseket a Járási
Népegészségügyi Osztály rendeli el, amiről a helyi önkormányzatot is tájékoztatja.

Ha karanténnal, vagy egyéb hatósági intézkedéssel zárol1ák az adott helyszín
megközelíthetőségét, vagy hivatalosan korlátozzák a megadott létszám feletti

tömegrendezvények megtartását, úgy természetesen mind megrendelő, mind szolgáltató
irányából ez vis maior esetnek minősül. Ha beutazási korlátozás miatt hiúsul meg egy
rendezvény, vagy kerül lemondásra (és a külföldről érkező vendégekkel kapcsolatban már

előzetesen tájékoztatva lett a helyszín üzemeltetője), az szintén minősülhet vis maiornak.
Ha megrendelő saját elhatározásából mondja le rendezvényét, űgy az ilyen eseteket mindig

egyedileg kell elbírálni, de sorrendben az alábbi szempontok szerint járunk el:

1. Szerződés módosítása más, még szabad időpontra.
2. Szerződésben aláírt, lemondás esetére rögzített feltételek és jogkövetkezmények.

3, Szerződéstől eltérő lemondás lehetősége, az addig -szolgáltató részéről- felmerült

költségek megfizetése mellett.

4. Szerződéstől eltérő lemondás lehetősége, külön megállapodás alapján,

Belső munkavállalói eljárásrend

A munkáltató felelőssége
A munkaadók egyik legfontosabb kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető,
biztonságos munkakörnyezetet fenntartása, aminek a járvány idején fokozott jelentősége
van. Teendőinket azalábbi szempontok mentén, azalábbi fokozatok szerint állapítjuk meg.

1. A munkavállalók részletes tájékoztatása
a. Mossunk gyakran kezet, lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60%

alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel! Ügyeljünk a köröm alatti, és az ujjak
közötti területekre is.

b. Fordítsunk fokozott figyelmet immunrendszer erősítésére. Szellőztessünk
gyakran, fogyasszunk elegendő vitamint, mozogjunk rendszeresen a
szabadban.

c, Tüsszentés és köhögés esetén használjunk papírzsebkendőt, az| azonnal
dobjuk ki a szemetesbe, majd alaposan mossunk kezet.

d. A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit,
a baráti ölelést tanácsos mellőzni,

e. Alapos mosogatás és kizárólag tiszta edénybőltörténő ivás, étkezés.
f. Lázas beteggel lehetőség szerint kerüljük azérintkezés minden formáját.
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g. Lázzal járó betegség esetén teleíonon jelentkezzünk a házirovosnál,
számoljunk be a tünetekről, illetve az esetleges külföldi utazásról is. Ne
menjünk el személyesen a váróterembe, rendelőbe és a munkahelyre,

2. Tájékoztatók elhelyezése.
3. Fertőtlenítőszerek fokozott használata.
4. Egyéni védőeszközök használata.
5. A céges rendezvények, ügyféltalálkozók, utazások indokoltságának felülvizsgálata,

korlátozása, esetleg törlése.
6. Ha lehetséges, otthoni munkavégzés elrendelése.
7. A cég területére lépők fokozott ellenőrzése és ezzel kapcsolatos korlátozások

bevezetése,
8. Munkahelyre történő bejárás korlátozása, vagy megtiltása.
9. A rendezvényhelyszínekre foglalt események lemondása.
10. A helyszínek ideiglenes bezárása.

Mivel a munkavállaló nem veszélyeztetheti munkatársai egészségét és a cég múködését,
így eljárásrendünket azalábbi szempontok mentén állapítjuk meg:

1. ldőlegesen elrendelhet otthoni munkavégzést, ha a munka jellege ezt megengedi és
a technikai feltételek biztosítottak.

2. A Munka Törvénykönyve szerinti más helyen történő munkavégzés elrendelése is
alkalmas eszköz lehet a munkáltatókszámára.

3. A cég a járványveszélyre tekintettel mentesítheti az alkalmazottakat a munkavégzés
alól, ennek időtartamára viszont alapbér jár.

4. llletve a cég szabadságra is küldheti a dolgozóit, azonban egy hirtelen bekövetkező
szükséghelyzetben a szabadság kiadására vonatkozó szabályokat nem mindig lehet
betartani.

A munkavá!laló felelőssége
Minden munkavállalónak kötelessége saját maga egészségügyi állapotát megfigyelni és
szükség esetén orvoshoz íordulni. Járványügyi megfontolások alapján akkor is így kell
eljárni, ha olyan emberrel találkozott, akiről feltételezhető a fertőzésveszély (pl. olyan
országból érkezett, amely jelentősen fertőződött, vagy később kiderült róla, hogy fertőzött).
Veszélyhelyzetben fertőzésveszély gyanúja (akkor is ha családtagok, hozzátartozóik vagy
közvetlen környezetben megbetegedést észleltek) esetén ennek tényéről azonnal értesíteni
kell a munkahelyi vezetőt és mindenekelőtt a háziorvost. Mindenképpen értesíteni kel] a
munkahelyet, ha a munkavállaló olyan régióba utazna, amely veszélyeztetett, jelentősen
fertőzött (de lehetőség szerint kerülni kell az ilyen utazásokat).
A munkavállaló alapesetben nem tagadhatja meg a munkavégzést és nem ragaszkodhat a
munkahelyen kívülről történő munkavégzéshez a vírus fenyegetettség miatt, például mert a
munkába menet fokozott veszélynek lehet kitéve, vagy mert a cégnél sok emberrel kerül
kapcsolatba. A munkáltató konkrét veszélyeztetettség hiányában (ha ezzel kapcsolatban
nincs érvényben lévő hivatalos té4ékoztatás) nem köteles eleget tenni az ilyen kéréseknek.
Ha az alkalmazottat saját kérésre mentesítik a munkavégzés alól, egyedi megállapodás
szerinti d|l1azás vagy fizetés nélküli szabadság adható.
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Ha a munkavégzés azért nem lehetséges, mert az egészségügyi hatóságok járványügyi
zárlatot (karantént) rendelnek el, és ezért a dolgozók nem tudnak megjelenni a
munkavégzés helyén, akkor ez az eset már a munkáltató által elháríthatatlan küIső oknak
minősül. llyenkor a Munka törvénykönyve 146. § (1) bekezdése alapján munkabér sem jár a
dolgozóknak (amennyiben máshol, pl, otthon nem tud dolgozni). Ezt az időtartamot
egyebekben úgy kell tekinteni, mintha a munkavállaló ledolgozta volna, azaz például
munkaidőkeret-számítás esetén munkaidő szempontjából ezeket a napokat teIjesítettnek
kell számolni (tehát keresőképtelennek minősül, de táppénzre jogosult).

Ha megjelenik afertőzés a munkahelyen
Ha a munkahelyen fertőzés vagy annak alapos gyanúja merül fel, úgy a munkáltató
kötelezheti a munkavállalókat a távolmaradásra. Ha elháríthatatlan külső ok miatt a vállalat
nem tudja a munkavállalót időlegesen foglalkoztatni, akkor mentesü! a munkabér
fizetésének kötelezettsége alól. Ha az alkalmazottat már diagnosztizálták a betegséggeI,
vagy hozzátaríozó ápolására szorul, a betegszabadság és táppénz elérhető lehet számára.
A munkahelyi irodák higiéniai tisztításáról, ózonos elárasztásos fertőtlenítéséről
gondoskodni kell.

Budapest, 2020,03.12.
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CserkésziffitIanok Nonprofit Kft .

Szórád Előd Tibor ügyvezető
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1.sz. MeIléklet

A koronavírusróI

Afertőzés tünetel
Az újfajta koronavírus okozta megbetegedés leggyakrabban enyhe tünetekkel jár, láz,
köhögés, légszomj, izomfájdalom és fáradékonyság jelentkezhetnek. Ritkábban súlyos
kórforma alakulhat ki, ami tüdőgyulladással, heveny légzési elégtelenséggel, vagy akár
szepszissel (vérmérgezés), keringési vagy többszervi elégtelenséggel járhat. Azoknál a
betegeknél alakul ki gyakrabban súlyos, akár élefueszélyes állapot, akik valamilyen
krónikus alapbetegségben (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség,
cukorbetegség, májbetegség, légzőszervi betegség, daganatos betegség) szenvednek.

A fertőzés terjedése
A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a
környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre, Ezen kívül a fertőzött felületek és
tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, ami aztán az archoz, szájhoz, orrhoz
érintve bejuthat a sze^tezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad
fertőzőképes a vírus a felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű
fertőtlen ítőszerek is elpusztítják.

A íertőzés kezelési módja

Jelenleg nincs speciális kezelési módja, gyógyszere. Enyhe esetekben a panaszok
csillapítása a cél, míg súlyos állapotú betegnél az immunrendszert, légzést, keringést
támogató kezeléseket alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékegyensúly helyreállítása,
egyéb vírusok ellen korábban kifejlesztett gyógyszerek, szükség esetén légzéstámogatás).

További információ
Ha kérdés merülne fel a koronavírussal kapcsolatban, hívható a Nemzeti Népegészségügyi
Központ a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét
minden napján 24 őrában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatő. A
fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu vagy az nnk.gov.hu
weboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs
e-maiIes elérhetősége: koronavirus@bm. gov, hu.
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