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AZ ÜGYVEZETÉS ELNÖKÉNEK ÜZENETE
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!
Együtt vagyunk szemtanúi egy nagy kihívást jelentő
globális helyzetnek, amelyet a COVID-19 vírus
terjedése okozott, amelyhez a lehető legnagyobb
mértékben alkalmazkodnunk kell, mielőtt ismét
elindítjuk a munkát üzemeinkben. Munkavállalóink
egészsége és biztonsága, valamint a környezet
biztonsága, amelyben működünk, kiemelkedő
jelentőségű, ezért szorosan nyomon követjük a szakmai
szervezetek és az illetékes hatóságok ajánlásait annak
érdekében, hogy telephelyeinken a legmagasabb
színvonalú védekezési és biztonsági intézkedések
kerüljenek végrehajtásra.
A helyszíneken jelentkező kockázatok
minimalizálásának és a munka biztonságos
újraindításának biztosítása érdekében elkészítettük az
ADP COVID-19 protokollt, amelyet mindannyiunknak be
kell tartania üzleti tevékenységünk és alkalmazottaink
biztonsága érdekében.
Annak érdekében, hogy sikeresen folytassuk a
termelést és megfeleljünk vásárlóink igényeinek,
megbízható, egészséges és biztonságos környezetet
kell biztosítanunk.

Mindannyinknak felelősségteljesen kell viselkednünk,
és személyes hozzájárulásunkkal növelnünk kell a
biztonság szintjét az egész közösség érdekében.
Kövessék a helyi és nemzeti intézmények útmutatásait,
az ADP COVID-19 protokollt, és legyenek
fegyelmezettek.
Ebben a helyzetben a félelem és aggodalom érthető és
elvárható, ezért ösztönözzék a kommunikációt.
Világosan közöljék az általunk végrehajtott
intézkedéseket és azok fontosságát, és mutassák meg
saját példájukkal, mennyire következetesek azok
végrehajtásában. Az egyértelmű utasítások és
információk megosztása révén mindenki
kényelmesebben és biztonságosabban érzi magát
ezekben a cseppet sem könnyű időkben.
Gondoskodjanak magukról, kolléganőikről és
kollégáikról, valamint családjaikról.
Köszönöm!

Marinko Došen
Az Ügyvezetés elnöke
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Egyes személyek fertőzöttek lehetnek a COVID-19 vírussal, bár nincsenek tüneteik.

A COVID-19 vírusfertőzésnél leggyakrabban megjelenő tünetek
• 37,3 fok feletti testhőmérséklet
• Köhögés
• Nehézlégzés
• Fáradtság
• Izom- és ízületi fájdalmak
• Szemszárazság és a szem kipirosodása

Ha a fenti tünetek valamelyikét észleli,
FORDULJON HÁZIORVOSÁHOZ és
NE JÖJJÖN BE DOLGOZNI.
Így óvja önmagát és az Ön körüli embereket.

Csak laboratóriumi tesztekkel lehet igazolni a COVID-19 vírus
jelenlétét.

A tünetek megjelenése esetén kövesse az illetékes hatóságok és az
egészségügyi intézmények által adott utasításokat.

ADP COVID-19 PROTOKOLL
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Gyakori kéztisztítás
Rendszeresen tisztítsa meg a kezét fertőtlenítőszerekkel,
és mosson kezet folyó vízzel és szappannal naponta
többször, hogy elpusztítsa az esetleg a kezén lévő
vírusokat.

Ne érjen a szeméhez, szájához és orrához

A légzőrendszer higiéniája

Ha lázat, köhögést, vagy légszomjat tapasztal,
forduljon orvoshoz

Ügyeljen arra, hogy Ön és a környező emberek figyeljenek
a légutak higiéniájára. Fedje el a száját és az orrát
papírzsebkendővel, ha köhög vagy tüsszent, vagy ennek
hiányában a könyökhajlatával. Használat után azonnal
dobja el a zsebkendőt. A vírus cseppfertőzéssel terjed, jó
légzőrendszer-higiéniával Ön védi az Önt körülvevő
embereket.
Megfelelő távolság
Tartson legalább két méter távolságot a köhögő, vagy
tüsszögő embertől, mert a szájból távozó cseppekkel a
vírusok átadhatók.

Különböző felületek megérintésével kezére ragadhatnak a
vírusok, amelyeket ily módon átvihet saját testére.

Maradjon otthon, ha lázas, köhög vagy légszomja van,
hívja orvosát, és kövesse az utasításokat. A
telefonhívással lehetővé teszi háziorvosának, hogy
eldöntse, milyen típusú kezelésre van szüksége, és
megóvja magát és másokata vírus esetleges terjedésétől
az orvosi rendelők várótermeiben.
Kerülje az állatokkal való érintkezést
Az állatok szintén átadhatják a vírust, ezért kerülje a
háziállatokkal és vadállatokkal való érintkezést.

ADP COVID-19 PROTOKOLL
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A kézmosás tartson 30 másodpercig.

① Folyó víz alatt
nedvesítse meg a
kezét.

② Tegyen a kezére
folyékony szappant.

⑦ Egyik kezével körkörös ⑧ Jobb kezének
mozdulatokkal dörgölje
ujjbegyeit
meg a másik kezének
körkörösen dörgölje
hüvelykujját, és fordítva.
bal tenyeréhez, és

fordítva.

③ Dörgölje egymáshoz ④ Jobb tenyerével
mindkét tenyerét.
dörgölje meg bal
kezének kézfejét.,
és fordítva.

⑤ Kulcsolja össze
⑥ Fogja össze
ujjait és ily módon
ellentétes kezének
dörgölje egymáshoz
ujjait és dörgölje
mindkét tenyerét.
meg.

⑨ Mossa le a kezét
folyó vízzel.

⑪ A felhasznált
papírtörlő
segítségével zárja el
a vízcsapot.

⑩ Szárítsa meg a
kezét papírtörlővel.

ADP COVID-19 PROTOKOLL

TÁJÉKOZTATÁS
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Fokozni kell az összes intézkedés láthatóságát
• Az önvédelemre vonatkozó utasításokat ki kell helyezni minden
látható helyre – hirdetőtáblákra, az épületek bejárataira, az öltözők
bejárataira és a gyártóüzemek bejárataira
• A helyes kézmosásra vonatkozó utasításokat el kell helyezni minden
vizesblokkban, konyhában és öltözőben
• A maszkhasználatra vonatkozó utasításokat ki kell helyezni minden
látható helyre – hirdetőtáblákra, az épületek bejárataira, az öltözők
bejárataira és a gyártóüzemek bejárataira
• Az értekezletekre vonatkozó utasításokat ki kell helyezni minden
ülésterem bejáratára
• A látogatókra és sofőrökre vonatkozó utasításokat el kell helyezni
az egyes helyszínek főbejáratánál
Minden anyag és előírt utasítás megtalálható az intraneten
A különleges intézkedések alá eső helyeken jelöléseket kell kihelyezni
(dohányzásra kijelölt hely, szünet eltöltésére szolgáló helyiség, öltöző,
irodahelyiségek)
Jelölni kell a minimálisan előírt egymás közötti távolságot az egyes
személyek között mindenütt, ahol az szükséges (üzemek, szünet eltöltésére
szolgáló helyiségek, bejáratok…)

ADP COVID-19 PROTOKOLL
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A krónikus betegségben szenvedőknél nagyobb a kockázata a súlyosabb kórkép
kialakulásának, ha a COVID-19 fertőzödnek meg.
A terhes nők, valamint az alábbi krónikus betegségekben szenvedő alkalmazottak nem
térnek vissza a munkába eltérő intézkedések meghozataláig:

•

Néhány veleszületett, vagy szerzett autoimmun betegség

•

Szív- és érrendszeri betegségek

•

Cukorbetegség bizonyos esetei

•

Krónikus légzőszervi zavarok

•

Krónikus vesebetegek, akik dialízisre járnak

•

Rákbetegek

•

Bizonyos cirózisok

•

Túlsúly

ADP COVID-19 PROTOKOLL

KÖTELEZŐ ÖNVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
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•

•

Maximális távolságtartás, de legalább 2 méter
maszk használata nélkül, vagy 1 méter maszk
használata mellett.

•

Óránként egyszer kötelező a helyiségek
szellőztetése legalább öt perc időtartamban.

•

Hivatalos utazások tilalma, kivéve azokat az
eseteket, amikor erre a gyártás és a projektek
akadálytalan folytatása miatt van szükség, a
Válságtörzs jóváhagyása mellett (safety@adplastik.hr)

•

Tilos mindenféle látogatás a gyártási helyszíneken,
kivéve azokat az eseteket, amikor erre a gyártás és a
projektek akadálytalan folytatása miatt van szükség, a
Válságtörzs jóváhagyása mellett
(safety@adplastik.hr), a védelmi intézkedések szigorú
betartása mellett.

•

Minden alkalmazott és látogató számára köteles a
maszk és kesztyű viselése.

Testhőmérséklet mérése naponta kétszer.

•

Az alkalmazottaknak, akik nem hordanak kesztyűt,
óránként kezet kell mosniuk.

•

Az alkalmazottaknak, akik kesztyűt hordanak, minden
kesztyűfelvétel előtt és kesztyűlevétel után kezet kell
mosniuk.

ADP COVID-19 PROTOKOLL

UTASÍTÁS A MASZK HASZNÁLATÁRÓL
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Minden alkalmazottnak naponta két eldobható
maszkot vagy négy mosható maszkot kell
kapnia, amelyeket minden használat után 70
fok feletti hőmérsékleten kell mosni.
A maszk felhelyezése előtt
mosson kezet szappannal
és fertőtlenítse a kezét.

Fedje le a száját és az orrát
maszkkal, és ellenőrizze,
hogy nincs-e hézag az arca
és a maszk között.

Használat közben ne érintse
meg a maszkot; ha ez
mégis megtörténik, mosson
kezet szappannal és
fertőtlenítse a kezét.

Cserélje ki a maszkot egy újra, ha nedves, és ne használja újra
ugyanazt a maszkot. Dobja el az eldobható maszkokat, a moshatókat
pedig tegye egy külön zacskóba, hogy kimoshassa őket.
A maszk helyes levétele: ne érintse meg a maszk elülső részét,
hanem vegye le hátulról, és azonnal dobja a szemétkosárba (zárt
kukába) vagy a zárható zacskóba. Mosson kezet szappannal és
fertőtlenítse a kezét.

A tömegközlekedéssel munkába érkező
alkalmazottak napi további két eldobható
maszkot vagy négy mosható maszkot kapnak,
az egyiket a munkába jövetelre, a másikat
pedig a munkából való távozásra.

Az üzembe való belépéskor új (tiszta)
maszkot KÖTELEZŐ feltenni. Az egyik
maszkot a szünet előtt, a másikat pedig a
szünet után kell használni.
Minden alkalmazottnak naponta legalább egy
pár kesztyűt kell kapnia. Az egyszer
használatos kesztyűket dobják el, ha pedig
vászonkesztyűt használnak, személyenként
két pár kesztyűt kell biztosítani, hogy
használat után naponta (70 fok feletti
hőmérsékleten) ki lehessen azokat mosni.

ADP COVID-19 PROTOKOLL

KÖTELEZŐ SZEMÉLYVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
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A gyártásban dolgozó alkalmazottak belépési és közlekedési protokollja
•

A belépési és kilépési biztonsági ellenőrzések során
tartson fenn két méter távolságot

•

Lábbelijét mindenütt fertőtlenítse a lábtörlőkön

•

A gyárba belépéskor mossa meg és fertőtlenítse kezét

•

Fokozatosan lépjen be az öltözőbe a felettesek
utasítása szerint, az egyszerre bent tartózkodó
személyek számának korlátozása miatt

•

A személyes tárgyakat, például kulcsokat, táskákat
stb. a szekrényben kell elhelyezni, mielőtt belépne a
gyártóüzembe

•

A munkahelyen csak a mobiltelefonok használhatók,
amelyeket fertőtleníteni kell a gyártóüzembe történő
belépés előtt

•

Használjon védőmaszkot, kesztyűt és arcvédőt

•

Amennyiben hosszú haja van, kösse azt össze

•

Tilos munkaruhában és munkacipőben érkezni a
munkába

•

Fertőtlenítse a munkaterületeket érkezéskor és
távozáskor

•

Munka közben használjon munkaruhát és cipőt, karját
és lábát pedig takarja le

•

A munkaegységekben folyamatosan tartsa be az
egymás közötti előírt távolságot

ADP COVID-19 PROTOKOLL

KÖTELEZŐ SZEMÉLYVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
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Az alkalmazottak irodákba belépésének és mozgásának protokollja

•

A belépési és kilépési biztonsági ellenőrzések során
tartson fenn két méter távolságot

•

Lábbelijét mindenütt fertőtlenítse a lábtörlőkön

•

A gyárba belépéskor mossa meg és fertőtlenítse
kezét

•

Fertőtlenítse a munkaterületeket érkezéskor és
távozáskor, beleértve a számítógépeket, telefonokat
és kilincseket

•

Az irodákat óránként legalább öt percig szellőztesse

•

Használjon maszkot és kesztyűt az
utasítások szerint

ADP COVID-19 PROTOKOLL

AJÁNLOTT SZEMÉLYVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
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1.

Napi önellenőrzés a lehetséges
tünetek vonatkozásában

2.

Ha bármilyen tünete van, vagy
kapcsolatba lépett valakivel, aki
pozitív a COVID-19-re,
jelentkezzen orvosánál, ne jöjjön
be dolgozni, és tájékoztassa a
felettesét

3.

Lehetőség szerint tartsa nyitva az
ajtókat, amelyeken át sűrűn
közlekednek, hogy minél inkább
elkerülje, hogy hozzá kelljen érni

4.

Figyelmeztesse azokat, akik nem
tartják be az utasításokat

ADP COVID-19 PROTOKOLL

AJÁNLOTT SZEMÉLYVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK - KÖZLEKEDÉS
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Közös autóhasználat

•

Utazás előtt és után mossa meg és
fertőtlenítse kezét

•

Indulás előtt mérje meg testhőmérsékletét

•

Egy autóban maximum két személy ülhet, a
képen ábrázoltak szerint

•

Mielőtt beül az autóba, tegyen fel maszkot

•

Engedje le az ablakokat, hogy a levegő
cirkuláljon

Szervezett autóbuszos szállítás
•

A szervezett szállítást csak az alkalmazottak
használhatják

•

Kötelező a maszk használata

•

Helyezze fel a maszkot a buszba belépés előtt, és
vegye le azt, miután fertőtlenítette kezét

•

Két ülésenként egy személy ülhet (több autóbuszt
kell beszervezni)

•

Minden forduló után biztosítani kell az autóbuszok
takarítását, fertőtlenítését és szellőztetését

x2

ADP COVID-19 PROTOKOLL

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
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1.

Kövesse az illetékes hatóságok és az egészségügyi intézmények
ajánlásait

2.

Nemzetközi utazások tilalma

3.

Szociális érintkezések korlátozása

4.

Használjon online szolgáltatást és kézbesítést

5.

Kerülje a helyeket, ahol öt főnél többen tartózkodnak

6.

Ne látogassa az idősebb embereket

7.

Tartsa be az előírt távolságokat magánemberként is

ADP COVID-19 PROTOKOLL

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
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Takarítás és fertőtlenítés
•

Használjon motoros permetezőgépet a munkaegységek gyorsabb
fertőtlenítéséhez

•

Takarítsa és fertőtlenítse az összes helyiséget (padlókat,
szerszámokat, munkadarabokat, irodákat, fogantyúkat) négy
óránként, a helyiségek tisztítására és fertőtlenítésére vonatkozó
külön utasításoknak megfelelően.

•

Szellőztessen a takarítás alatt és után legalább öt percig

•

A vizesblokkokat három óránként takarítsák a Takarítási és
Fertőtlenítési Utasításnak megfelelően

•

Jelöljön ki takarító és fertőtlenítő csapatokat a Takarítási és
Fertőtlenítési Utasításnak megfelelően

•

Kétóránként fertőtlenítse a gépek monitorjait

•

A jövőben kötelező a fertőtlenítő lábtörtlők kihelyezése minden
helyiség minden bejáratánál

ADP COVID-19 PROTOKOLL
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KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK MINDEN HELYSZÍNEN

•

A főbejárat elõtt és mögött jelölje piros vonallal a padlón a két méteres
távolságot, annak betartására (bejárat / kijárat)

•

Minden munkaegységben jelölje meg az egyes dolgozók munkaterületét
piros vonallal annak érdekében, hogy betartsák a legalább egy méter
távolságot. Tartsa a lehető legnagyobb távolságot.

•

Az összes épület előcsarnokában piros vonallal jelölje meg a távolságot
a padlón az egymás közötti távolság fenntartása érdekében

ADP COVID-19 PROTOKOLL

KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK MINDEN HELYSZÍNEN

17

•

A gyártósor sebességét úgy kell beállítani, hogy az alkalmazottak interakciója elkerülhető, vagy
minimalizható legyen, ahol csak lehetséges

•

A termelési munkát úgy kell megszervezni, hogy elkerülhető legyen a szemtől szembeni
munkavégzés

•

Az egyes műszakokon belüli munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy betarthatók legyenek az
öltözőkre előírt intézkedések

•

A gyártóüzem minden alkalmazottjának a védőfelszerelés részeként arcvédőt kell biztosítani

•

Minimalizálni kell a gyártóüzemek látogatását

•

A gyártóüzemek minden látogatójának egyszer használatos munkaruhát kell biztosítani

•

Az utasításokkal összhangban, elegendő számú maszkot és kesztyűt kell biztosítani az összes
alkalmazott számára

•

A kávégépeket, italautomatákat és édességes automatákat el kell távolítani, vagy meg kell tiltani a
használatukat

•

A catering/éttermi szolgáltatások a továbbiakig szünetelnek

ADP COVID-19 PROTOKOLL

KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK MINDEN HELYSZÍNEN
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•

Korlátozni kell a dohányzó zónákat - két-három ember tartókodhat ott egyszerre, a 2
méteres távolság betartása mellett

•

Használat előtt legalább három órán keresztül a „várakozási helyen” kell tárolni a kiszállított
csomagokat, leveleket és hasonló anyagokat

•

„Várakozási helyet” kell kijelölni, hogy az anyagok kiszellőzzenek

•

Egy helyiséget kell biztosítani a tünetekkel küzdő személyek esetleges vészhelyzeti
elkülönítésére a meghatározott eljárás szerint

•

Az AD Plastik Csoport által meghozott összes intézkedés vonatkozik a többi helyszíni
szolgáltatókra, bérlőkre vagy beszállítókra is

•

Az operatív válságtörzseknek meg kell szervezniük a munkabiztonságért felelős személy
által végzett napi felügyeletet / ellenőrzést a COVID-19 protokollnak való megfelelésről, és
jelentést kell tenniük erről a Válságtörzs felé.

Várakozási hely

min.
3 óra
Vészhelyzeti
elkülönítés

ADP COVID-19 PROTOKOlL

KÜLÖNLEGES LOGISZTIKAI INTÉZKEDÉSEK
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Várakozási hely

min.
3 óra

•

Tartson legalább egy méteres távolságot védőfelszereléssel

•

Használat előtt legalább három órán keresztül a „várakozási helyen” kell tárolni a kiszállított
anyagokat, ha az lehetséges

•

„Várakozási helyet” kell kijelölni, amelynek kint kell lennie a szabad levegőn, hogy az
anyagok kiszellőzzenek

•

A gyár körletébe belépéskor minden sofőrnek védőfelszerelést kell használnia

•

A sofőröknek kötelezően meg kell mosniuk és fertőtleniteniük kell a kezüket a gépkocsi
elhagyása után

•

A sofőröknek a belépéskor át kell adni a helyszínen belüli mozgásra vonatkozó szórólapot

•

A kísérő dokumentumokat a kijelölt helyen, a bejáratnál kell hagyni, a COVID-19 Logisztikai
Eljárási Útmutatójának megfelelően.

ADP COVID-19 PROTOKOLL
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KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK AZ IRODÁKBAN

•

Az irodai munkát úgy kell megszervezni, hogy tiszteletben tartsák az
ajánlott távolságot és elkerüljék a szemtől szembeni munkavégzést

•

A megosztott irodákban úgy kell megszervezni a munkavégzést, hogy a
munkavállalók egy része otthonról dolgozzon (rotáció), vagy esetleg
műszakban megszervezni a munkát, ha nem lehetséges otthonról dolgozni

•

Fertőtleníteni kell az íróasztalokat, telefonokat, billentyűzeteket és
fogantyúkat munkavégzés előtt és után

ADP COVID-19 PROTOKOLL
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KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK AZ ÉRTEKEZLETEKRE

Minden értekezlet elsősorban online módon kerül megtartásra!
Ha ez üzleti okokból nem lehetséges, a következőket kell betartani:
•

Az értekezletet a tanácsterem lefoglalásával kell megszervezni a biztonsági intézkedések
betartása érdekében

•

A teremben maximum 5 személy lehet és tilos szemtől szemben ülni egymással

•

Az értekezleteken a maszk használata kötelező

•

A tanácstermekben kötelező fertőtlenítőszereket és papírtörlőket kihelyezni

•

Az értekezlet előtt és után fertőtleníteni kell az asztalokat és székeket

•

Tilos bármilyen tárgyat otthagyni a tanácsteremben

•

Két értekezlet között legalább 30 percnyi időnek kell eltelnie, összhangban a Takarítási és
Fertőtlenítési Utasítással

ADP COVID-19 PROTOKOLL

KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK AZ ÖLTÖZŐKBEN
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•

Korlátozni kell az emberek számát az öltözőkben, az egy méteres távolság betartásával maszkok használata esetén,
vagy két méteres távolság betartásával maszkok használata nélkül

•

Piros vonallal kell jelölni a minimális távolságot a távolságtartás érdekében

•

Minden személyes tárgyat kötelezően az öltözőszekrényekben kell elhelyezni

•

A munkahelyen csak a mobiltelefon használata megengedett, amelyet az üzembe való belépés előtt fertőtleníteni kell

•

A gyártóüzembe való belépés előtt kötelező kezet mosni és fertőtleníteni, valamint felvenni az előírt védőfelszerelést

•

A műszak befejezése után tilos a személyes tárgyakat a szekrényekben hagyni

•

Fertőtlenítse a munkaruhát és a cipőt fertőtlenítőszerrel, és előzetesen fertőtlenítse azt a szekrényt, amelyben azokat
tárolja

•

A gyártóüzembe való belépés előtt kötelező kezet mosni és fertőtleníteni, valamint felvenni az előírt védőfelszerelést

•

A műszak végeztével a munkaruhát fújja le fertőtlenítőszerrel, mielőtt a szekrénybe teszi

•

Tilos az öltözőben tartózkodni a szükségesnél hosszabb ideig

•

A munkaruhát háromnaponta mosni kell

•

Az öltözőket óránként ki kell szellőztetni, valamint kötelezően minden műszak előtt és után

•

Az öltöző fertőtlenítése kötelező a munkavállalók érkezése előtt és után, a Helyiségek Takarítási és Fertőtlenítési
Utasítása szerint

•

A felettes személynek jelen kell lennie a munkavállalók érkezésekor és távozásakor, hogy ellenőrizze a személyek számát
a helyiségben

ADP COVID-19 PROTOKOLL

KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK A NAPI SZÜNET IDEJÉRE

23

min. 2m

min. 2m

•

A munkahelyre hozzon saját ételt és italt

•

A szünet előtt és után kötelezően mosson kezet és fertőtlenítse kezét

•

Az étkezésre szolgáló helyiségekben tartsa be a két méteres kötelező
távolságot

•

Tartsa be az ülésrendre vonatkozó utasítást

•

Az asztalokat és a használt felületeket le kell takarítani és fertőtlenítei kell

•

Minimalizálja a beszélgetést a szünet során

•

A közös hűtőkben csak olyan étel és ital helyezhető el, amely
hermetikusan zárt, a következők szerint:
•

A hűtő használata során a maszk viselése kötelező

•

Használat előtt és után kötelező a hűtő fogantyúját fertőtleníteni

•

Kötelező a csomagolás fertőtlenítése a hűtőbe helyezés előtt

ADP COVID-19 PROTOKOLL

TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉS PROTOKOLLJA
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•

A munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében bevezetjük a testhőmérséklet
kötelező mérését.

•

Minden munkavállaló naponta kétszer (reggel és este) megméri a testhőmérsékletet, és az
eredményeket az erre a célra készített táblázatba írja.

•

Érkezéskor a munkavállalóknak meg kell mutatniuk a felettesüknek a testhőmérséklet
mérési táblázatot

•

A helyszíneken érintős, vagy érintkezés nélküli lázmérővel sor került testhőmérséklet
mérésre a zárt helyiségekben, véletlenszerűen, érkezéskor vagy a munkavégzés során.

•

A testhőmérséklet mérésekor tartsa be az egy méteres távolságot

•

Kötelező a védőmaszk és kesztyű viselete

•

A mért testhőmérsékleti adatokat nem tároljuk el

•

A munkavállalókat, amelyek testhőmérséklete 37,3 ° C felett van, haza kell küldeni és
utasítani, hogy vegye fel a kapcsolatot orvosával.

ADP COVID-19 PROTOKOLL

TÉVEDÉSEK ÉS HAMIS INFORMÁCIÓK
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Ne ösztönözze a pontatlan vagy nem ellenőrzött információk terjesztését és ne
üljön fel ezeknek.
•

A napozás vagy a 25 fok feletti hőmérséklet nem megelőzési intézkedés

•

A fertőzött személyek nem fertőződtek meg egész életükre – a beteg
személyek meggyógyulnak

•

A levegő 10 másodpercig történő visszatartása köhögés vagy kellemetlen
érzés nélkül nem jelenti azt, hogy a személy nem fertőzött

•

Az alkoholfogyasztás nem véd a COVID-19 vírustól és veszélyes lehet

•

A forró fürdő nem akadályozza meg a megfertőződést

•

A szúnyogok nem terjesztik a COVID-19 vírust

•

A kézszárítók nem hatékony eszközök a COVID-19 vírus közömbösítésére
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#YourSafetyOurCare
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