Általános tájékoztatás

Korona Vírus

Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása:
A fertőzés az új korona vírussal a következő jeleket mutatja, mint láz, száraz köhögés, nátha, fáradtság érzet és
légzési nehézség, torok kaparás, fej és végtagfájdalom és hidegrázás. Érintetteknél előfordulhat: hányinger és
hasmenés.
Betegség lefolyása gyorsan variálódik: a tünetmentes lefolyástól a nehéz tüdőgyulladásig tüdőleállással és
halállal.
Az aktuális korona vírus estében ugyanolyan higiéniás szabályokat kell betartani, mint a mindenkori védelem a
levegőben terjedő fertőzések esetében:
• Kézfogás elkerülése
• Rendszeres és alapos kézmosás
• Kerülje a szemek, orr, száj érintését ( kéz higiénia)
• Köhögés és tüsszentés a papírzsebkendőbe vagy a könyökhajlatba
• Betegség esetén távolságtartás
• Zárt terek rendszeres szellőztetése
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Ha Ön a beutazás után 14 napon belül láz, megfázást vagy légzési nehézsége támad:
Kerülje a felesleges kapcsolatokat
Lehetőség szerint maradjon otthon
Köhögés és tüsszentés esetén tartson távolságot a többiektől és forduljon el
Könyökhajlatát tegye a szája és az orra elé vagy használjon zsebkendőt, amit azután azonnal kidob
(tüsszögés és köhögés etikett)
• Mosson rendszeresen kezet: alaposan szappannal és vízzel
• Kerülje a szemek, orr, száj érintését (kéz higiénia)
• Forduljon telefonon orvoshoz, ha az utazása alatt ezeket tapasztalta
•
•
•
•
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Bejelentett korona vírusos rizikó faktoros területről visszaérkezett dolgozók kezelésére
hozott előírás:
Munkáltató törvényileg nem kötelezhető korona vírusos rizikó faktoros területről visszaérkezett dolgozók
alkalmazására.
Weldmont Metalltechnik Kft. ajánlja ezen utaktól való azonnali eltekintést.
Azon a munkavállalók, akik a javaslatunk ellenére is ezekre a rizikó területekre utaznak, minimum 14 napos
karanténba kell, hogy vonuljanak.
A Weldmont Metalltechnik Kft. megbetegedés esetén a törvényi előírások szerint jár el jövedelem
vonatkozásában.
Munkavállaló köteles a Weldmont felé az ilyen irányú utazását bejelenteni.
Minden személynek tájékoztatási kötelezettsége van, mindenről informálni kell mindenkit, melyek a rizikó
területek, ez akár óránként változhat.

Ez az aktuális irányelv a Robert Koch Intézmény szerint, ami a szövetségi hatáskör alapja.

