
 

 

Kedves Partnerünk! 
 
 
A koronavírus-járvány okozta válság több szempontból is komoly kihívások elé állította a 
gazdaságot. A munkáltatók egy része felfüggesztette tevékenységét, míg többen átszervezésekkel, 
új eljárások és gyakorlatok bevezetésével teljesen újratervezte a működését a fennmaradás 
érdekében. A munkakörnyezet jelentős mértékben megváltozott a koronavírus hatására, a 
visszarendeződés pedig most újabb kérdéseket vet fel. Milyen lépések szükségesek a biztonságos 
munkakörnyezet kialakításához? Milyen intézkedéseket tegyen a munkáltató a munkavállalók testi-
lelki egészégének és biztonságának megőrzése érdekében? Az alábbiakban olyan általános 
intézkedések példáit mutatjuk be, melyek számos munkáltatónak támpontot adhatnak a cselekvési 
terv kialakításához, finomhangolásához. A javaslatokat az EU-OSHA Uniós iránymutatása, az NNK és 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának ajánlása alapján állítottuk 
össze. 
 

A most kialakított és bevezetett óvintézkedéseket úgy érdemes megtervezni, hogy azok hosszútávon 

alkalmazhatóak legyenek. A munkahelyek és a kollégák védelme érdekében hozott intézkedések nem 

csak a jelenlegi átmeneti helyzet megoldására alkalmasak, hanem egy esetleges második hullám, vagy 

egy későbbi, hasonló válsághelyzet során is hatékony megoldást nyújtanak.  

A biztonságos és egészséges munkakörnyezet megteremtéséhez első lépésként szükséges a Covid-19 

járvány függvényében is megvizsgálni, azonosítani és elemezni a fizikai és pszichoszociális 

munkakörnyezet kockázati tényezőit. A kockázatértékelés eredménye alapozza meg az 

egészségvédelmi és biztonsági óvintézkedéseket. A kockázatértékelési gyakorlat felülvizsgálatakor a 

megváltozott munkafolyamatokat és a mentális egészségre gyakorolt kockázati tényezőket is 

figyelembe kell venni. A folyamatba a munkavállalókat, illetve azok képviselőjét, szükség esetén 

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóját is vonjuk be. 

A második lépcsőfok a cselekvési terv kidolgozása. A terv részeként olyan intézkedések kerülnek 

bevezetésre, melyekkel a kockázat megszüntethető, vagy legalábbis minimálisra csökkenthető. A 

szükséges intézkedések iparáganként eltérőek lehetnek, azonban gondolatébresztésként az alábbi 

kollektív ellenőrzési intézkedéseket, javaslatokat gyűjtöttük össze. Ezek hatásfoka természetesen 

tovább növelhető az adott munkahelyi környezetre szabott kiegészítő rendelkezésekkel. 

A cél: a fertőződés minimalizálása 

Az egészségvédelmi intézkedések érintik a munkaszervezést, a fizikai és mentális munkakörnyezetet, 

valamint magukat a munkavállalókat. Az iparági sajátosságokat figyelembe véve nem minden javaslat 

alkalmazható az összes munkaterületre, sokkal inkább kiindulási pontként szolgálhatnak a tervezés, 

finomhangolás során: 

A munkaszervezést illető javaslatok: 

- Szorítsuk keretek közé a munkahelyen egyszerre jelenlévő kollégák létszámát. Első körben a 

munkavégzés szempontjából nélkülözhetetlen dolgozók tartózkodjanak a munkahelyen. 

- Szervezzünk szakaszos visszatérést, hogy minden óvintézkedés bevezetésére megfelelő idő 

jusson.  

- A 65 évnél idősebb és az egészségügyi okokból veszélyeztetett, a várandós, valamint a magas 

kockázatnak kitett hozzátartozóról gondoskodó kollégák számára továbbra is biztosítsuk a 

home office lehetőségét. 

https://osha.europa.eu/hu/themes/covid-19-resources-workplace


 

 

- A később visszatérő munkavállalók (akik betegség, lábadozás, vagy szerettük betegápolása 

okán még nem tudnak dolgozni) helyettesítésének szervezése során törekedjünk arra, hogy a 

többi kollégára ne helyezzünk túl nagy terhet. Amennyiben szükséges, biztosítsunk 

továbbképzést számukra, hogy a rájuk bízott feladatot zökkenőmentesen elláthassák 

munkatársuk hiányában. 

- Az ügyfelekkel lehetőleg telefonon vagy online tartsák a kapcsolatot az illetékes 

munkatársak. Amennyiben ez nem megoldható, szabályozott belépéssel és térbeli 

elhatárolódással védjünk kollégáink és az ügyfelek egészségét. 

 

A munkahelyi környezetre vonatkozó javaslatok: 

- Alakítsuk át a munkahely elrendezését: lehetőleg tartsuk a 2 méteres védőtávolságot a 

munkahelyünkön. Amennyiben ez nem megoldható, helyezzünk a munkavállalók közé 

áthatolhatatlan akadályt, pl. paravánt, műanyag fóliát, gurulós szekrényt. Gondoskodjunk ezek 

rendszeres fertőtlenítéséről, és bizonyosodjunk meg róla, hogy nem jelentenek további 

kockázati tényezőt (azaz nem balesetveszélyesek). 

- Ha elkerülhetetlen a munkatársak közötti személyes kontaktus, korlátozzuk max. 15 percre. 

Az étkezőben, öltözőben, mosdóban törekedjünk a távolság megtartására és lehetőleg minél 

kevesebben minél rövidebb ideig tartózkodjanak egy légtérben. Ezt elősegítheti például egy 

jelzés a mosdó ajtón, mellyel jelöljük, ha éppen foglalt a helyiség. 

- A rendszeres szellőztetés elengedhetetlen zárt légterű munkahelyeken. A különböző 

légtechnikai eszközök elősegíthetik a vírus terjedését. Amennyiben csak mesterséges szellőzés 

alkalmazható, növeljük a tiszta, friss levegő pótlását: minimum 10 liter/másodperc/fő legyen. 

Az üzemeltetővel fertőtleníttessük a légkondicionáló berendezéseket és ennek rendszeres 

tisztántartását is ellenőriztessük/ ellenőrizzük. 

- Helyezzünk ki szappant és kézfertőtlenítőt a vizes egységekben, illetve a közös használatú 

helyiségekben. Hívjuk fel a figyelmet ezek rendszeres és megfelelő használatára, valamint a 

tüsszentési és köhögési etikettre plakátok segítségével. 

- Növeljük a takarítás, fertőtlenítés gyakoriságát a munkavégzés helyén. Gondoskodjunk az 

eszközök és a gyakran érintett területek tisztántartásától (kilincsek, pultok). A 

takarítószemélyzet túlterheltségét is kerüljük, biztosítsunk további munkaerőt a 

megnövekedett feladatmennyiség ellátására. 

- Támogassuk az egyéni munkába járást parkolóhelyek, biciklitárolók rendelkezésre 

bocsátásával. 

- Előfordulhat, hogy az összes óvintézkedés ellenére továbbra is fennáll a fertőzés kockázata. Ez 
esetben lássuk el védőeszközökkel (kesztyűvel, arcmaszkkal) a kollégákat, és képzés keretében 
ismertessük azok helyes használatát.  
 

A dolgozók támogatása: 

- A fokozatosan visszatérő munkatársakkal alakítsunk ki rotációs rendszert, egyeztessük, melyik 

kolléga mikor dolgozik az irodában. 

- Kezeljük rugalmasan a munkaidőt és egyeztessünk a rendelkezésre állásról azon 

munkatársakkal, akik gyermekük, saját vagy szerettük egyészségi állapota miatt továbbra is 

távmunkában tevékenykednek. 

- A home office-t ideiglenesen folytató munkatársak számára engedélyezzük, hogy erre az 

időszakra munkaeszközeiket hazavigyék (pl. monitor, billentyűzet, egér, szék, lábtámasz). 

- Adjunk iránymutatást az ergonómiai szempontból megfelelő otthoni munkaállomás 

kialakításával kapcsolatban. 



 

 

- Biztosítsuk, hogy minden munkavégzéshez szükséges információ időben eljusson az otthonról 

dolgozó munkatársak számára is. Helyezzünk hangsúlyt az informális kapcsolattartásra is. 

Egy-egy „virtuális kávézás” erősítheti a szociális kapcsolatokat és csökkentheti a 

kirekesztettség érzését, illetve az elszigeteltség következtében kialakult frusztrációt. 

- Az új élethelyzet és a világjárvány okozta konstans stresszhatás sok esetben könnyen mentális 

egészségügyi problémákhoz vezethet. A pszichés megbetegedések elkerülése érdekében a 

Doktor24 pszichológus és pszichiáter szakemberei a céges partnerek számára krízisvonalat és 

online pszichológiai konzultációs lehetőséget biztosít. A 3-5 alkalmas problémafókuszú 

tanácsadáson a munkavállalók elsajátíthatják a számukra megfelelő megküzdési technikát. A 

konzultáció során megtanult stresszkezelő módszer hosszútávon alkalmazható különböző 

élethelyzetek esetén. 

Az egészségvédelmi és biztonsági gyakorlat kialakításához már a kockázatértékelési és cselekvési terv 

előkészítési fázisába is be kell vonni a munkavállalókat és/vagy azok képviselőjét, valamint a 

munkahelyi egészségvédelemért és biztonságért felelős képviselőket. Ez nem csak a sikeres gyakorlat 

kialakítása érdekében szükséges, hanem egyben jogi kötelezettség is. 

Az egészségvédő biztonsági intézkedések eredményes bevezetéshez kommunikáljunk folyamatosan 
a munkavállalókkal (közvetlen és kölcsönzött alkalmazottakkal egyaránt) a változásokról. Szükség 
esetén biztosítsunk részükre képzést az új eljárásokkal, illetve a védőeszközök szakszerű használatával 
kapcsolatosan. 
 
A megfelelő munkahelyi környezet kialakításához feltétlenül szükséges, hogy kövessük a folyamatosan 
frissülő hivatalos információkat. A koronavírussal kapcsolatosan a következők minősülnek hivatalos 
információforrásnak:  

- NNK Nemzeti Népegészségügyi Központ 
- Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának ajánlása 
- Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ  
- Európai Bizottság  
- Egészségügyi Világszervezet 

 
A munkahelyi egészségvédelemről további információt az  
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) weboldalán olvashat. 
 
A mentális egészségtámogató programmal, illetve a foglalkozás-egészségügyi intézkedésekkel 
kapcsolatosan felmerülő kérdéseivel keresse bizalommal munkatársainkat a sales@doktor24.hu e-
mail címen. 

https://doktor24.hu/szolgaltatas/online_pszichologia_krizistelefon/
https://www.nnk.gov.hu/
http://www.ommf.gov.hu/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://osha.europa.eu/hu/themes/covid-19-resources-workplace
https://doktor24.hu/szolgaltatas/online_pszichologia_krizistelefon/
mailto:sales@doktor24.hu

