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Koronavírus – megelőző intézkedések a kockázatok minimalizálása
érdekében
A korona vírus már számos európai országban megjelent, de a MOL Csoport munkavállalói jelenleg még nem
érintettek. A koronavírusok egy olyan víruscsalád, amelyek nemcsak megfázást, hanem súlyosabb légúti betegségeket
és akár halált is okozhatnak. Január 7-én új koronavírusokat azonosítottak a betegségek forrásaként, a fertőzés egy kínai
városból, Wuhanból indult ki.
Tünetei:







láz,
nehézlégzés,
károsodott máj- és vesefunkció,
vese elégtelenség,
súlyos köhögés,
tüdőgyulladás.

Nem kell pánikba esni, azonban a kockázatok elkerülése érdekében a következő megelőző intézkedéseket vezetjük be:













További értesítésig TILOS az alábbi országokba történő utazás: Olaszország teljes területe, Irán, Kína, DélKorea, Japán, Szingapúr, Hong Kong, Tájföld, Németország és Litvánia!
A külföldi üzleti utazásokat, megbeszéléseket le kell mondani, kivételt képeznek az üzleti szempontból kritikus
találkozók!
A logisztikát és az iparral kapcsolatos szállításokat nem törlik!
Kérjük a magán célú külföldi utazásokat is megfontolni! Azt tanácsoljuk, hogy csak halaszthatatlan esetben
utazzanak külföldre!
A nemzetközi megbeszéléseket, workshopokat, konferenciákat, képzéseket, egyéb rendezvényeket csoporton
belül vissza kell mondani, törölni kell!
Kerüljük a sok (10 fő feletti) résztvevős találkozókat, helyette szervezzünk telekonferencia megbeszéléseket!
Kérjük a nemzetközi, illetve helyi megbeszéléseket digitális eszközökkel megoldani!
Amennyiben a Társaság alkalmazottjai között van rendszeresen (napi, heti), az országhatáron átutazó munkavállaló,
akkor át kell gondolni, hogy az “ingázása” valóban szükséges-e! Üzleti szempontból kritikus utazásokat, a
közvetlen vezető engedélyezheti, azonban kifejezetten azt tanácsoljuk, hogy az érintett munkavállalók a rendszeres
határátkelést kerüljék.
Ha megoldható, a tömegközlekedési eszközök helyett gépkocsival utazzanak!
Nincs általános „otthoni munkavégzésre – home office” vonatkozó szabályozás, azonban ha erre irányuló kérés
érkezik, a közvetlen vezető elbírálási körébe tartozik ennek engedélyezése. Kérjük, forduljon a felettes vezetőjéhez
és az EBK szervezet munkatársaihoz további információért és útmutatásért!
Kövessék az illetékes egészségügyi hatóság utasításait!

Kérem minden munkahelyen a biztonsági felhívást kifüggeszteni, tartalmát a biztonsági megbeszélésen a munkavállalókkal
ismertetni, az oktatás tényét a biztonsági naplóban rögzíteni!

A következőekben részletezett intézkedéseket kérjük, maradéktalanul tartsák be.
 Utazással, munkába járással kapcsolatos instrukciók (fentiekben részletezve).
 Higiéniára vonatkozó előírások:
o A MOL Csoport valamennyi országában és leányvállalatánál fertőtlenítő szappanokat kell biztosítani a
munkavállalók részére! A szappanok szétosztása fokozatosan minden vállalatnál megtörténik.
o Naponta többször, alaposan mosson kezet!
o Kézmosás nélkül ne nyúljon az arcához!
o Köhögéskor, tüsszentéskor használjon zsebkendőt, majd dobja el a használt zsebkendőt és mossa meg a
kezét!
o Kerülje a beteg emberekkel való fizikai kontaktust!
o Rendszeresen tisztítsa (fertőtlenítse) a munkaterületét, asztalát, billentyűzetét, irodai felületeket,
kilincseket!
 Ha beteg, jelezze a vezetőjének és maradjon otthon!
A menedzsment és az EBK, a Group Security folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi egészségügyi hatóságok
eseményeit és ajánlásait, és folyamatosan tájékoztatja Önöket.

Kérem minden munkahelyen a biztonsági felhívást kifüggeszteni, tartalmát a biztonsági megbeszélésen a munkavállalókkal
ismertetni, az oktatás tényét a biztonsági naplóban rögzíteni!

