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Ügyvezető igazgatói utasítás az Express One Hungary Kft-nél betartandó
szabályokról a COVID-19 vírusjárvány megelőzése érdekében,
illetve a járvány ideje alatt
Jelen ügyvezetői utasítás célja a jogszabályok és az Express One Hungary Kft. működésére vonatkozó
szabályok betartása, a cég érdekeinek és működésének, valamin a munkavállalók egészségének
megőrzésének, védelmének és a zavartalan munkavégzésének érdekében
Ennek okán a járvány megelőzése érdekben, illetve a járvány bekövetkezésének idejére a
munkavállalók egészségének megőrzése és a működés fenntartása érdekben az alábbi
óvintézkedéseket hozom:
1. Fokozott higiéniás előírások
Mindenki köteles gyakran, szappanos vízzel és legalább 60%-os alkoholtartalmú fertőtlenítővel
kezet mosni, a higiéniára pedig fokozottan ügyelni a közös helyiségekben, illetve gyakran
szellőztetni.
Tüsszentés és köhögés esetén mindenki használjon papírzsebkendőt, azt azonnal dobja ki a
szemetesbe, majd alaposan mosson kezet.
Ennek érdekében kézfertőtlenítőket helyezünk ki:
➢ a raktárba a két falikúthoz,
➢ a futár indító irodába,
➢ a konyhákba, valamint
➢ a mosdókba.
Továbbá kézmosási szabályzatokat függesztettünk ki.
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2. Testhőmérsékletmérés
Minden kolléga testhőmérséklet mérésen vesz részt és amennyiben a hőmérséklete
meghaladja a 37,5 fokot nem állhat munkába és megkérjük, hogy értesítse haladéktalanul a
háziorvosát.
3. Informálási kötelezettség
Minden munkavállaló köteles fertőzés gyanúja esetén a HR osztályt haladéktalanul értesíteni,
a háziorvosát telefonon felhívni és otthon maradni.
Fertőzés gyanúja akkor áll fenn, ha hirtelen akut légúti fertőzés tünetei alakulnak ki (láz,
köhögés, légszomj), és/vagy a tünetek jelentkezését megelőzően 14 napon belül kapcsolatban
volt koronavírussal fertőzött beteggel vagy pedig olyan területen járt a tüneteket megelőző 14
napban, ahol a koronavírus közösségi terjedését feltételezik.
4. Kérdéses esetek
Amennyiben valakinek problémája, kérdése van, azzal kizárólag az HR osztályt keresse ezzel
kapcsolatban
5. Egyéb
A fenti szabályok megszegése szándékos és lényeges kötelezettségszegésnek minősül.

Kérem a fenti szabályok szíves tudomásul vételét, mindannyiunk közös érdeke!
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