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kezelésében, a felmerülő problémák enyhítésében, valamint a vírus hazai terjedésének lassításában. Köszönettel tartozunk
szakembereinknek, akik kamaránk Kézműipari, Gazdasági Szolgáltató és Ipari
Tagozatainál tudásuk és tapasztalatuk birtokában állították össze ezen kiadványt.

Tisztelt Vállalkozók!
A koronavírus pusztító hatását vállalkozásaink működésére, családjaink életvitelére
mindannyian ismerjük hiszen együtt éltük
át tavasszal. A válság hirtelen jött és szinte
mindenkit korábban nem látott kihívások
elé állított, majd egy rövid nyári fellélegzés
után már el is ért bennünket a járvány második hulláma.
A járványügyi helyzet kialakulásától arra
törekszünk a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamarában, hogy a lehető legtöbb gyors és hathatós segítséget tudjuk
nyújtani a budapesti vállalkozások számára. Az Önökkel már korábban megosztott Válságkezelési Kisokos után elkészítettük azt a Járványügyi Higiénés
Kisokost, amely a COVID-19 járvány tapasztalatait felhasználva segít a második hullám
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Bízom benne, hogy olyan hasznos tanácsokat kapnak ezáltal a vállalkozások
vezetői és munkavállalói, amelyeket hatékonyan fel tudnak használni a mindennapokban egészségük megóvása
érdekében az eredményes gazdálkodás
fenntartásával együtt. Az összeállítással célunk az is többek között, hogy az
olyan időszakokban, mint amilyennel jelenleg is meg kell küzdenünk, az előre
nem látható problémák és feladatok sorában segítsünk a felkészülésben és levegyük a teher egy részét az Önök válláról.
Továbbra is készséggel állunk az Önök rendelkezésére, amennyiben a témával összefüggő kérdéseik, javaslataik vannak
Kitartást és sok erőt kívánunk!
Nagy Elek
BKIK elnök

A VÍRUSMENTES MUNKAHELYÉRT
Munkavédelmi és higiénés ajánlás
a járvány esetén – mint a jelenlegi COVID-19 koronavírus - szükségessé
váló munkáltatói feladatokhoz, valamint a gazdasági tevékenységek fokozatos újraindításához.
A koronavírus terjedésének lassítása érdekében a kormány által hozott szükséges és
felelősségteljes intézkedések komoly terhet róttak a vállalkozásokra. A gazdaság újraindítása óta, a még mindig magas járványkockázat miatt bevezetett óvintézkedések
ugyancsak megterhelőek. A koronavírus hosszú ideig nem fog eltűnni az életünkből,
szórványos esetek nagy valószínűséggel továbbra is lesznek.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozat XVI. Osztályának kezdeményezésére az Ipari és a Gazdasági Szolgáltató Tagozattal közösen gyakorlati segítséget kívánnak nyújtani a munkáltatók és a munkavállalók biztonságának és egészségének megőrzéséhez egy olyan munkakörnyezetben, amely jelentősen megváltozott a
COVID-19 világjárvány miatt.
A megelőző intézkedések biztosíthatják az egészséges és biztonságos munkavégzést,
továbbá hozzájárulhatnak a COVID-19 terjedésének megakadályozásához.
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1

MUNKÁLTATÓI FELADATOK

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkáltatónak kell biztosítania [Mt. 51. § (4) bek.], minden intézkedést meg kell tennie, hogy a
munkavállalók a munkahelyen ne kaphassák el a betegséget, ami adott esetben a működés felfüggesztését is jelentheti.
Az új helyzetre való tekintettel aktualizálni kell a munkahelyi kockázatbecslést [Mvt.54.
§]. A munkavédelmi felelős, a foglalkozás-egészségügyi orvos és a munkavédelmi képviselő bevonásával kollektív, illetve egyéni védelmet biztosító cselekvési tervet kell kidolgozni a megelőző intézkedésekre vonatkozóan.
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Munkavédelmi ajánlások
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Oktatással kell törekedni a munkavállalók koronavírussal kapcsolatos ismereteinek
bővítésére, és a veszély jelentőségének tudatosítására. Segítséget kell nyújtani a
megfelelő személyi higiénével és a fertőzés megelőzésével kapcsolatos ismeretek
elsajátításához, és elő kell segíteni a megfelelő viselkedésformák megismerését és
széleskörű elsajátítását.
Hőkamerával vagy érintés nélküli hőmérővel műszakonként kell ellenőrizni a munkavállalókat. Alkoholos kézfertőtlenítési lehetőséget kell biztosítani a bejáratokhoz.
A fokozatosság elve szerint először kizárólag a működés szempontjából alapvető
fontosságú munkavállalók kezdjék el a munkát a munkavégzés helyén. Biztosítani
kell a 1,5-2 m-es védőtávolságot a munkavállalók között. Amennyiben ez a távolságtartás nem megoldható paravánnal javasolt a dolgozókat elválasztani. A műszak elején és végén a közvetlen érintkezés elkerülésére lépcsőzetes munkakezdés javasolt.
A pihenőhelyiségekben, étkezőkben a munkáltatónak biztosítani kell a megfelelő
mosogatást vagy az egyszer használatos étkezési eszközöket.
Az öltöző helyiségekben, tisztálkodóhelyiségekben egyszerre csak annyi személy
tartózkodjon, hogy biztosítva legyen az 1,5-2 m-es távolság egymástól. Zárt terek
esetében a gyakori szellőztetések célszerűek, klíma, illetve légkeveréses rendszerek
alkalmazása nem javasolt.
A betegség tüneteinek észlelésekor gondoskodni kell a beteg erre a célra kinevezett helyiségben történő elkülönítéséről és az egészségügyi szolgálat értesítéséről,
mely szükség esetén intézkedik a beteg elszállításáról.
A munkavédelmi és higiéniás javaslat alapján a helyi körülmények figyelembevételével a munkáltatónak ki kell egészítenie a munkavédelmi szabályzatot (annak mellékleteként), melynek betartása a munkáltató illetve a munkavédelmi szervezet felelősségi körébe tartozik.
A védőeszközök nem nyújtanak 100%-os védelmet, de megfelelő használat mellett
segíthetnek a fertőzés kivédésében. Egyéni védelmet nyújt az egyszer használatos
kesztyű, a védőszemüveg, a szájmaszk, az elválasztó fal (plexi, vagy üveg). A szájmaszkok fizikai akadályt, gátat képeznek, ily módon védelmet nyújthatnak a cseppfertőzés ellen.
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HIGIÉNÉS AJÁNLÁSOK

Személyi higiénia
A higiénés szabályok betartásával csökkenthető a megbetegedések száma és lassítható
a járvány terjedése.
•
•

•

•
•
•

Fertőző betegség esetén a munkavállaló a teljes gyógyulásig tartózkodjon otthonában.
Köhögéskor, tüsszentéskor zsebkendővel takarja el orrát és száját. Javasolt az eldobható papír zsebkendő használata. A használt zsebkendőket azonnal helyezze zárható szemetesbe.
Gyakran mosson kezet meleg vízzel és szappannal, különösen orrfújás és a zsebkendő használata után. Ezzel megakadályozhatja, hogy a kezéről a szabadszemmel
nem látható kórokozók tárgyakra, felületekre, onnan mások kezére, nyálkahártyájára
kerüljenek. Ügyeljen a megfelelő kéztörlésre, a bőrbetegségek elkerülése miatt.
Kerülje a zsúfolt helyeket, különösen a zsúfolt zárt helyiségeket. Tartson minimum
1,5-2 m távolságot más személyektől.
Kerülje a kézfogást, közeli testkontaktust.
Kerülje a másokkal együtt történő lifthasználatot.
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Kézhigiénia
Kézfertőtlenítést kell végezni (lásd. 1 sz. melléklet)
• a védőeszközök felvétele előtt és a védőeszközök levételét követően,
• étkezés és dohányzás előtt,
• WC használat előtt és után,
• a munkahelyre történő beérkezéskor és távozáskor.
Higiénés kézfertőtlenítésre (alkoholos bedörzsölés), illetve fertőtlenítő kézmosásra (fertőtlenítő szappanos kézmosás) fali, mobil adagolóból kijuttatott, széles hatásspektrumú
(baktericid, fungicid, virucid hatással rendelkező), hazánkban engedélyezett fertőtlenítőszert vagy fertőtlenítő hatású folyékony szappant kell alkalmazni.
Mind a kézmosást, mind az alkoholos kézbedörzsölést a megfelelő technikával és behatási időn át kell elvégezni. Kézmosás ajánlott időtartama: kb. 40-60 másodperc, kézbedörzsölés ajánlott időtartama: 20-30 másodperc.

Higiénés kézfertőtlenítés
Gél, vagy folyékony kézfertőtlenítőt fali adagolóból, vagy személyi kézfertőtlenítő flakonokból kell kijuttatni a tenyérbe a kéz méretétől függő mennyiségben, majd azt egységesen eloszlatva a kézen, kellő alapossággal be kell dörzsölni (2. számú melléklet).
Ügyeljünk arra, hogy ne maradjon száraz rész a kézen, és a bedörzsölést a teljes száradásig kell végezni.

Fertőtlenítő kézmosás
A kézmosáshoz minden mosdó mellett karos vagy szenzoros (kéz érintése nélküli) szappanadagolót célszerű felszerelni.
Az adagolóba folyékony szappant vagy egyfázisú, fertőtlenítő hatású folyékony szappant kell folyamatosan biztosítani.
A kéztörlésre papír kéztörlőt vagy elektromos kézszárítót kell alkalmazni.
A helyes kézmosási technikát minden mosdó mellé ki kell helyezni (1. számú melléklet).
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Munkahelyek rendszeres fertőtlenítő takarítása
A munkáltató kötelezettsége a munkahelyi higiénés környezet megteremtése, a rendszeres takarítás biztosítása [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet]. A COVID-19
fertőzés megelőzésére a munkahelyeken műszakonként legalább egy alkalommal fertőtlenítő takarítást kell végezni. A takarításnak ki kell terjedni a közvetlen munkakörnyezetre, a kiszolgáló helyiségekre, öltözőkre, étkezőkre és a mellékhelyiségekre is.

Fertőtlenítő-, tisztítószerek
A koronavírus lipidburokkal rendelkezik, ezért a legtöbb egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene. Általános alapelv, hogy a fertőtlenítő takarításhoz csak virucid
hatásspektrumú készítmény alkalmazható, azon belül is lehetőség szerint a nagy kiterjedésű klórálló felületeken (munkafelületek, padozat, öltözők, fürdők, WC-k) Na-hipoklorit tartalmú készítményt kell alkalmazni. Kisebb felületek gyors fertőtlenítésére
(ajtókilincsek, klaviatúrák, liftek irányítógombjai) jól alkalmazhatók az alkoholbázisú
gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők. A fertőtlenítő-, tisztítószerek a gyártó vagy
forgalmazó használati utasítása szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell alkalmazni. A vegyszerekhez a biztonságtechnikai adatlapokat biztosítani
kell. A fertőtlenítő-, tisztítószerek tárolása csak felirattal ellátott edényzetben történhet.
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Fertőtlenítő eljárások (fertőtlenítő takarítás, ózonozás) meghatározása
A higiénés szabályok betartásával csökkenthető a megbetegedések száma és lassítható
a járvány terjedése.
Fertőtlenítő takarítás
• A tisztítószer, fertőtlenítőszer oldat előírás szerinti koncentrációjának elkészítéséhez
mérőeszközt kell használni.
• A takarításhoz használt fertőtlenítő oldatot, a munkavégzés megkezdése előtt, frissen kell készíteni, szükség esetén többször cserélni.
• A kézzel gyakran érintett felületek fertőtlenítését műszakonként legalább egyszer
szükséges fertőtleníteni.
• A fertőtlenítőszer oldatát a felületre hagyjuk rászáradni, szárazra törlés nem alkalmazható.
• A takarítást végző dolgozókat a munkaruha mellett védőeszközökkel kell ellátni (védőszemüveg a munkaoldat készítéséhez, vegyszerálló kesztyű).
• Gyors fertőtlenítésre célszerű az eldobható, egyszer használatos törlőkendőt alkalmazni.
• Mind a tisztítószerek, mind a fertőtlenítők rendelkezzenek a szükséges magyarországi szakhatósági engedélyekkel (OTH, BTA).
• A takarításhoz használt tisztítószereket, fertőtlenítőket gyári kiszerelésben, azonosítható módon kell kezelni a raktárban és a napi munka során.
• A berendezési és felszerelési tárgyak tisztításához, fertőtlenítéséhez színkódos textília, törlőkendő szükséges.
Színkódok alkalmazása

berendezési és felszerelési tárgyak lemosásához
WC, piszoár lemosásához
mosdók, csaptelepek, csempék lemosásához
teakonyhák, tálalók, hűtők fertőtlenítéshez berendezési és felszerelési tárgyak lemosásához
A színkódok betartásával biztosítható, hogy az elkülönített felületekről a fertőző kórokozók nem kerülnek át más felületre.
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Fertőtlenítő takarítás sorrendje
A takarítást minden helyiségben a legtisztább felülettől a legszennyezettebb felület felé
haladva kell végezni.
1.

Bútorok, polcok, telefonok, munkapadok, radiátorok stb. letörlése, lemosása, (színkód esetén: kék edényből vett oldat, kék törlővel).
2. Mosdókagyló, piperepolc, tusoló, csempe stb. letörlése, lemosása (színkód esetén:
sárga edényből vett oldat, sárga törlővel).
3. WC-kagylók, piszoárok letörlése, lemosása (színkód esetén: piros edényből vett oldat, piros törlővel).
4. Padló felmosása erre a célra szolgáló, speciális méretű műanyag edényben lévő fertőtlenítő oldattal, zsebes kialakítású, vagy spagetti moppal a hozzá rendszeresített
nyélszerkezet segítségével.
Toalettek takarítási sorrendje
1. Tisztítás: a mosdó, csaptelep, csempe felületeinek megtisztítása a lerakódott szen�nyeződésektől, vízkőtől vízkőoldó és a sárga törlőkendő használatával.
2. Öblítés: a vízkőoldót tiszta vízzel maradéktalanul le kell öblíteni a felületről.
3. Fertőtlenítés: a vízkőoldó leöblítése után a sárga törlőkendővel a felületeken levő
mikroorganizmusokat fertőtlenítő hatású tisztítószer oldatával át kell törölni. A fertőtlenítés a fertőtlenítő, vagy szappanadagolóra és a kéztörlő tartóra is kiterjed.
4. A WC lehúzót, vagy az öblítőgombot mindig a sárga törlőruhával kell fertőtleníteni.
5. A WC-t vízkőoldóval, kefével történő takarítás után, öblíteni, majd a piros törlőruhával és a fertőtlenítőszer oldatával a WC ülőkét és a WC csészét fertőtleníteni kell.
6. A WC kefe tartójába naponta friss fertőtlenítő oldat töltése szükséges.
7. A kapcsolók, ajtókilincsek és azok környékének fertőtlenítőszeres lemosása kék törlőkendővel történik.
8. Padló fertőtlenítő felmosása.
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Zárófertőtlenítés
A munkavállaló fertőző megbetegedése esetén, a beteg elszállítása utána munkáltatónak gondoskodni kell a felületeken visszamaradt kórokozók elpusztításáról. A zárófertőtlenítés megtörténtéig a többi dolgozó nem veheti fel a munkát.

Zárófertőtlenítés kézi takarítással
•
•

•
•

A napi takarítás esetén használt fertőtlenítőszer duplájára emelt koncentrációjával
elvégzett kézi fertőtlenítőszeres takarítással, ami a felületek fertőtlenítését jelenti.
A takarítással itt is a legtisztább felülettől kell haladni a legszennyezettebb felület
felé, különös tekintettel, a kézzel érinthető felületekre. A fertőtlenítőszert hagyjuk a
felületre száradni.
A zárófertőtlenítéshez egyszerhasználatos védőruhát, védőeszközt kell a takarítóknak biztosítani (egyszerhasználatos védőruha, kesztyű, maszk, cipővédő, sapka).
Csak erre a célra kijelölt takarító eszközöket kell biztosítani, a takarítás befejeztével
az eszközöket fertőtleníteni kell, a törlőruhákat és a mopokat, védőruhákat és védőeszközöket dupla szemeteszsákba kell helyezni.

A felületek és a légtér fertőtlenítése ózongenerátorral
Az eljárás teljesen környezetbarát, gyors és hatékony. A kézzel érintett felületek mellett a légtérben lebegő mikroorganizmusokat is elpusztítja. Hatékonyan kezeli az egyéb
módszerekkel nehezen vagy egyáltalán nem elérhető helyeket, réseket is. A beavatkozás
után alapos szellőztetés indokolt, s így semmilyen káros anyag nem marad a helyiségben. Maradványként sem por, sem egyéb zavaró elem nem keletkezik.
A légtér fertőtlenítésével végzett zárófertőtlenítés lépései
1. A zárófertőtlenítésre kijelölt helyiséget kézi erővel megfelelő tisztító, fertőtlenítő
szerrel ki kell takarítani.
2. A helyiségben a szellőzőket, egyéb nyílásokat le kell ragasztani, hogy a légtérben a
koncentráció ne csökkenjen.
3. A légtérfertőtlenítő berendezés adott légköbméterre való beállítása után a gép bekapcsolható. Az ilyen típusú fertőtlenítés idején egyáltalán nem lehet élő organizmus
a zárt helységben.
4. A behatási idő leteltével a ragasztásokat le kell bontani.
5. A helyiség fertőtlenítés után átadható.
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3

HULLADÉKKEZELÉS

A fertőzésveszély elkerülésére napi takarítás során a szemetesedényeket ki kell
üríteni, a szemeteszsákot ki kell cserélni, szükség esetén a szemetesedényt fertőtleníteni kell. Az összegyűjtött hulladékot az ügyrendnek megfelelően a központi szemétgyűjtő helyre kell szállítani. Tisztítás, fertőtlenítés során a keletkezett hulladékot a megfelelő méretű dupla műanyag zsákba kell gyűjteni, a kijelölt
tároló helyre kell szállítani. A hulladék szabályszerű kezelésére kiemelt figyelmet
kell fordítani.
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- matisz.org
Nemzeti Népegészségügyi Központ
www.nano-pro.hu
A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19)
megelőzésének és terápiájának kézikönyve. Magyar Koronavírus Kézikönyv. Emberi Erőforrások Minisztériuma (2020)
COVID-19: Visszatérés a munkahelyre – A munkahelyek átalakítása és a munkavállalók
védelme Európai Uniós Iránymutatás a munkahelyre való biztonságos visszatérésért
„A helyes kézmosás 6 lépése” – www.e-bug.eu
„Az alkoholos kézbedörzsölés menete”- Országos Tisztifőorvosi Hivatal

A továbbiakban a +36 1 488-2129-es telefonszámon illetve a kezmuiparitagozat@bkik.hu elérhetőségeken állunk rendelkezésre kamarai tagtársaink részére.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
A HELYES KÉZMOSÁS 6 LÉPÉSE

1.

2.

tenyeret a tenyérhez

4.

16

3.

kézfejek

5.

ujjak között

6.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
AZ ALKOHOLOS KÉZBEDÖRZSÖLÉS MENETE
Kézhigiénéhez alkalmazzunk alkoholos bedörzsölést. Antibakteriális
szappanos kézmosás akkor alkalmazunk, ha a kezek láthatóan szen�nyezettek.
A művelet időtartama 30 másodperc

1A.

1B.

Adagolóból megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítő szert juttassunk
a tenyérbe.

3.

Dörzsöljük az egyik tenyerünkkel a másik kézfejét úgy, hogy
közben az ujjakat összefonjuk.
Váltott kézzel ismételjük meg.

6.

Markoljuk meg az egyik hüvelykujjat és körmozdulattal dörzsöljük,
majd váltsunk kezet.

4.

Dörzsöljük össze a két tenyeret
úgy, hogy az ujjakat összefűzzük.

7.

Az egyik kéz ujjbegyeit dörzsöljük a másik kéz tenyeréhez
körkörösen, majd váltsunk kezet.

2.

Dörzsöljük össze a tenyerünket.

5.

Dörzsöljük az egyik kéz tenyerével a másik kéz ujjainka hátát úgy,
hogy az ujjainak horogszerűen
összeakaszkodjanak. Váltott kézzel ismételjük meg.

8.

Száradás után a kezeink biztonságosak.
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3

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK,
ÜVEGFELÜLETEK HAVI TISZTÍTÁSÁNAK,
FERTŐTLENÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18

Időpont

Feladat megnevezése

Név

Aláírás

Ellenőrizte

Megjegyzés

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
MOSDÓK, MELLÉKHELYISÉGEK NAPI
TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE ÉS
ELLENŐRZÉSE

Sorszám

Időpont

Feladat megnevezése

Név

Aláírás

Ellenőrizte

Megjegyzés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19

IRODÁK, KÖZÖSSÉGI TERÜLETEK
HETI TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE,
ELLENŐRZÉSE

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

20

Időpont

Feladat megnevezése

Név

Aláírás

Ellenőrizte

Megjegyzés

4

ESZKÖZLISTA (AJÁNLÁS)

Eszköz lista

Alkalmazás

Textil kendők és segédanyagok:
•
színkódolt pamut, viszkóz, mikroszálas kendők
•
egyszer használatos cellulóz, viszkóz kendők
•
segédanyagok szivacsok, súroló lapok

A tisztító, fertőtlenítőszer kijuttatása a felületre

Porlasztó flakon

A tisztító, fertőtlenítő szer adagolása

Mopok:
•
spagetti mop, pamut, mikroszálas vagy viszkóz
fej, nyél
•
lapos mop huzat, pamut, mikroszálas
•
tartó keret, nyél

Padló burkolatok tisztítása, fertőtlenítése

Különböző méretű, színkódolt vödrök

A tisztító, fertőtlenítő oldat tárolása

Különböző méretű hulladékgyűjtő zsákok

A hulladékgyűjtése dupla zsákba

Tisztító, fertőtlenítő szerek:
•
alkohol
•
HYPO – nátrium-hipoklorit
•
egy fázisú tisztító, fertőtlenítő szerek, a hatás
spektruma virucid jegyen

Felületek tisztítása, fertőtlenítése
Biztonsági adatlap szükséges
Használati utasítás szükséges

Eszköz, kezelőszer forgalmazók ( a teljesség igénye nélkül, pár cég AJÁNLÁSA):
Vermop Kft.

kezelő szerek
kézi eszközök

2045 Törökbálint,
Depó 2045

06-23-511-740

Vileda Kft.

kezelő szerek
kézi eszközök

Budapest Irodaház
1118 Budapest, Rétköz u. 5.

279-2060

Diversey Kft.

kezelő szerek
kézi eszközök

2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 6.

06-23-509-100

Profi takarítók boltja

kezelő szerek
kézi eszközök

1205 Budapest, Határ út 56.

347-0050

Floor Kft.

kezelő szerek
kézi eszközök

1044 Budapest, Megyeri út 51.

329-3200

Seri Kft.

kezelő szerek
kézi eszközök

1186 Budapest,
Margó Tivadar u. 210.

290-0352

Bevásárló központok, DM,
Müller, Rossmann drogériák

kezelő szerek
kézi eszközök
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Partner a sikerhez

