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A megfelelő eljárás, ha üzemében COVID-19 gyanú
vagy megerősített betegség fordul elő
Információ vállalkozók részére
artegorov3@gmail – stock.adobe.com

A megfelelő eljárás döntő, ha munkatársánál olyan tünetek lépnek fel, mint a száraz

köhögés, láz, eddig ismeretlen légszomj:
Gondoskodjon arról, hogy a munkatárs:
• maradjon távol a munkahelytől (építési terület, iroda, takarított objektum) ill.
haladéktalanul hagyja el azt. Más személyekkel érintkezve feltétlenül tartsa be a
távolságot és viseljen a szájat és az orrot is takaró arcmaszkot.

• Az üzemorvos bevonásával telefonon vegye fel a kapcsolatot a háziorvossal
vagy az illetékes egészségügyi hatósággal (megtalálható:
https://tools.rki.de/PLZTool/).

Ezek a teendők a munkaterületen:
• Azonnal: Az érintett munkaterületének felületeit nedvesen tisztítsa meg tenzidvagy alkoholtartalmú tisztítószerrel. Ennek során ügyeljen a tisztítást végző
személy védelmére.

• Teljesen kinyitott ablakkal, 30 percen át szellőztesse azokat a helységeket,
amiben az érintett személy tartózkodott.

• Megfelelő gyanú esetén gondoskodjon arról, hogy a jogszabályoknak megfelelően

követhető legyen, mely munkavállalók tartózkodtak az érintett közvetlen közelében.

Munkatársaival együtt sokat tehet azért, hogy alacsony szinten tartsák a koronavírus
fertőzés kockázatát az üzemben vagy az építési területen:

Idejében tájékoztasson és szervezzen:
• Végezzen el a helyzethez igazított kockázatelemzést.Vegye figyelembe az építtetővel
vagy a SiGeKo-val fennálló eseteleges egyeztetési kötelezettséget.

• Az alkalmazottait tanítsa be a COVID-19 betegség tüneteinek felismerésére és a
viselkedési szabályokra, ezt dokumentálja is.

• Ügyeljen arra, hogy betartsák a távolságtartás szabályait. Ahol ez nem lehetséges,
ügyeljen az orrot és szájat takaró arcmaszk használatára.

• Ha kell biztosítson további kézmosási lehetőségeket (folyó víz, szappan, egyszer
használatos törlőkendő), hogy betarthatók legyenek a higiéniai előírások.

• Amennyire lehet, csökkentse az érintkezést egymás között és harmadik felekkel.

• Hasznos lehet az érintés nélküli lázmérés, az adatvédelmi szabályok
•
•
•
•

betartásával.
Vezesse naponta a jelenléti ívet az összes munkahelyen vagy építési területen, az ott
foglalkoztatottak kapcsolati adataival, hogy a koronavírus fertőzés gyanúja esetén a
kapcsolatok követhetők legyenek.
Megfelelően egészítse ki a már vezetett listákat.
Ügyeljen arra, hogy a harmadik felek (beszállítók, beruházó képviselői, stb.)
kapcsolatai is követhetők legyenek.
Ha segítségre vagy tanácsra van szüksége, lépjen kapcsolatba üzemorvosával.

További útmutatást itt talál: www.bgbau.de/coronavirus
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