Kedves Kollégák!
Számunkra nagyon fontos, hogy vállalt kötelezettségeinknek és a ránk vonatkozó előírásoknak is eleget téve
biztosítsuk dolgozóink és azok családtagjainak egészségének védelmét. Éppen ezért fontos a munka
felelősségteljes és a jelen állapotokat figyelembe vevő szervezése, a napi feladatok elvégzése során a
járványügyi előírások betartása betartatása, hogy a korona vírus bekerülésének kockázatát a minimálisra
csökkentsük.
A kialakult helyzetre tekintettel az összes telephelyünkre vonatkozóan, tanüzemekbe és kollégiumokba
történő bejutást az alábbiak szerint korlátozom
•
•
•

•

Nem léphet be a GAK Kft. munkaterületeire az ügyvezető vagy az adott ágazatvezető tudomása és
jóváhagyása nélkül aki nem a GAK Kft. munkavállalója!
Alapvetően minden dolgozó a beosztása szerinti üzemi területre jogosult belépni! Nem vihet és nem
engedhet be a területre olyan személyt(eket) aki nem a GAK Kft. alkalmazásában áll, nem engedhet be
illetve nem vihet be olyan munkavállalót aki nem az adott egységhez van beosztva!
Sürgős munka, hiba elhárítás és napi munka elvégzésére is a fenti szabályok vonatkoznak. A
munkavégzés során az egységbe beosztott munkavállalók és az oda munkavégzésre ideiglenesen
kirendelt munkavállalók nem érintkezhetnek egymással, lehetőség szerint a gépkocsivezető, gépkezelő
maradjon a gépjárműben!
Kérem azon dolgozókat, hogy akik otthoni munkavégzésre kapnak(tak) jogosultságot, hogy vegyék
komolyan a helyzetet és a napi munkaidő keretet az annak megszokottak alapján az irodában is
elvárható módon használják ki. Az otthoni munkavégzés nem szabadság!

Megkérek minden munkavállalót, hogy az ajánlott járvány megelőzési protokollt használják vezessék be
a napi rutinjukba, kerüljék a kézfogást, és egyéb érintkezéssel járó üdvözlési formákat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne menjenek olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos, hogy senki ne
utazzon most például a gócpontnak számító Olaszországba vagy olyan más területekre, amiről már tudni
lehet, hogy sok a fertőzött.
Kerüljék a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet, mert pl. a közelmúltban
valamely külföldi fertőzött területen járt!
Alaposan és gyakran mossanak kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60% alkoholtartalmú
kézfertőtlenítővel tisztítsák meg a kezüket! Ügyeljenek a körmök alatti, és az ujjak közötti területekre
is!
Szellőztessenek gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre.
Köhögéskor és tüsszentéskor takarják el az orrukat és szájukat zsebkendővel, utána dobják ki a
zsebkendőt és mossanak kezet!
Kerüljék el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget!
Lázas beteggel lehetőség szerint kerüljék az érintkezés minden formáját!
A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést
tanácsos mellőzni!
Fordítsanak fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, pl. fogyasszanak elegendő vitamint!
Betegen mindenki maradjon otthon, ne menjen közösségbe! Amennyiben valaki felsőlégúti
megbetegedést tapasztal magán, haladéktalanul forduljon orvoshoz és használjon arcmaszkot.

Fenti intézkedéseket, a munkavállalók és azok családtagjainak egészségének védelmében valamint az
állatjóléti feltételek teljesülése érdekében vezettük be!
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