
Kedves Kollégák ! 

Tájékoztassátok a dolgozókat, üzleti partnereinket és külsős vendégeinket, jelenleg is 
érvényben lévő ügyvezetői utasításról központi iroda, tanüzemek kollégiumok 
vonatkoztatásában! 

•  GAK Központi épületébe és Tanüzemeibe csak a GAK dolgozói léphetnek be! 

• Üzleti partnerei, és külsős vendégek, csak előzetes bejelentkezés alapján az ügyvezető 
igazgató engedélyével léphetnek be.  

•  GAK dolgozókon kívül szájmaszk viselése kötelező! 

•  Belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés! 

•  Kérlek benneteket, amennyiben csomagot, ételt rendeltek, azt a bejárat előtt vegyétek 
át a futároktól. 

• Kerüljétek a készpénzes fizetést. 

• Közösségi tereken (étkező) egyszerre maximum 2 fő tartózkodjon! 

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

Ügyvezetői utasítás központi iroda, tanüzemek, kollégiumok vonatkoztatásában 

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!  

-Ne menjenek olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! 



-Senki ne utazzon külföldre, amennyiben elutazik felettesének jelentse és a jelenleg hatályos 
intézkedés alapján visszatéréskor 2 hét karanténban tartózkodjon, vagy 48 órán belüli 2 
negatív PCR teszttel tud munkába állni!  

-Kerüljék a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet! 

-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!  

Kompetens Vezetők: 

Központ: Kovács Zsoltné Klári, Molnár Árpád 

Babatvölgy: Molnár Árpád 

Állattenyésztési tanüzem: Molnár Árpád 

Józsefmajor: Mikula Julianna, Molnár Árpád 

Szárítópuszta: Gulyásik Zsolt, Molnár Árpád 

Kollégiumok: Szabadi Zsolt 

Kérem a vezetőket nyomtassák ki és tájékoztassák az elektronikus úton nem elérhető 
többi kollégát is! 

Üdvözlettel: 

 

 Bátori Róbert 
 ügyvezető igazgató 
 GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 


