A KPVDSZ Művelődési Ház
járványügyi intézkedési terve
A fertőzésveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről , valamint a
fertőzésveszély esetén alkalmazott eljárásrendekről
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Készült a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott tájékoztatók, ajánlások és
eljárásrendek alapján.
Készítette: Somogyi Nóra
Hatályba lépés: 2020. szeptember 21.
Érvényben marad visszavonásig.

A KPVDSZ Művelődési Ház felelősséget vállal valamennyi munkavállalója, valamint
látogatói, vendégei iránt. Ennek érdekében az új koronavírus járvány által okozott
fertőzések megelőzése, a fertőzés esetleges megjelenését követő teendőkről az
alábbi intézkedési tervet adja ki.

I.

SZOLGÁLTATÁSOK, RENDEZVÉNYEK, KÖZÖSSÉGI IRODA
1. Résztvevők

A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed,
azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett
köhögő, tüsszögő ember jelenti.
Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek látogassák a
könyvtárat, vegyék igénybe szolgáltatásait és vegyenek részt a rendezvényeken.
INTÉZKEDÉS: A művelődési ház szolgáltatásait igénybe vevők, valamint a
rendezvényeken részt vevők felé a KPVDSZ Művelődési Ház kommunikálja azt, hogy
csak a magát egészségesnek érző ember veheti igénybe a művelődési ház
szolgáltatásait, valamint vehet részt a rendezvényeken.
FELELŐS: igazgató, KPVDSZ Művelődési Ház munkatársai

2. Személyi higiéne betartása
Továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze a gyakori, alapos
szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.
Emellett szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait (papír zsebkendő
használata, annak hiányában behajlított kar könyökhajlatába történő köhögés,
tüsszentés).
Kerülni szükséges a felesleges közvetlen testkontaktust, a hagyományos üdvözlési
formákat (pl.: puszi, kézfogás), valamint a saját arc, szem, száj érintését is.
A helyszínen a szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási
lehetőséget, papírkéztörlő használatát, lehetőség szerint vírusölő hatású kéz
fertőtlenítőszert.
Javasolt vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, annak
folyamatos utántöltése és a használatára történő figyelemfelhívás.
INTÉZKEDÉS: A KPVDSZ Művelődési Ház az intézmény bejáratához és valamennyi
helyiségében kézfertőtlenítőt helyez ki.
FELELŐS: titkárságvezető, gazdasági ügyintéző, informatikus-karbantartó
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3. Fertőtlenítés
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében rendkívül fontos a rendszeres takarítás és a felületek vírusölő szerrel történő
fertőtlenítése.
INTÉZKEDÉS: A KPVDSZ Művelődési Ház valamennyi helyiségét a szakemberek által
javasolt időszakonként, de legalább havonta egy alkalommal virucid szerekkel
fertőtlenítjük.
FELELŐS: titkárságvezető, gazdasági ügyintéző, informatikus-karbantartó

4. Távolságtartás, csoportosulás kerülése
Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, ezért nagyon fontos
a közvetlen (szoros) kontaktusok számának csökkentése, melynek érdekében javasolt
a 1,5 méteres távolság lehetőség szerinti tartása a résztvevők között.
Sorban állás helyszínein biztosítani kell, hogy a sor ne torlódhasson fel és tartható
legyen a várakozók között a megfelelő védelmet biztosító távolság.
INTÉZKEDÉS:
(a) A KPVDSZ Művelődési Ház rendezvényeinek berendezésekor úgy kell az
ülőhelyeket elrendezni, hogy biztosított legyen a megfelelő távolságtartás.
(b) A KPVDSZ Művelődési Ház rendezvényeire a beengedést fél órával a program
kezdete előtt meg kell kezdeni, a résztvevők belépését szükség esetén koordinálni.
A programtól függően adott esetben lázméréssel.
FELELŐS:
(a)- (b) titkárságvezető, gazdasági ügyintéző, informatikus-karbantartó

5. Maszkviselés
A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak
védelmi intézkedéseiről alapján a maszk viselése kötelező minden kulturális
intézményben.
INTÉZKEDÉS: A KPVDSZ Művelődési Ház szolgáltatásainak igénybevételekor, valamint
a rendezvényein kizárólag a szájat és az orrot eltakaró maszkban lehet részt venni,
minden hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével. Igény esetén maszkot
biztosítunk.
FELELŐS: igazgató, titkárságvezető, gazdasági ügyintéző, informatikus-karbantartó
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Szellőztetés
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre.
Ha az ablakok nyithatók a helyiségben, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon
keresztüli szellőztetés.
INTÉZKEDÉS: A művelődési ház nyitva tartási idejében, valamint a rendezvények
megkezdése előtt legalább egy órával a helyiségeket átszellőztetjük. Az időjárási
körülmények függvényében a szolgáltatási idő és a rendezvények alatt is biztosítjuk
a szellőztetést.
FELELŐS: titkárságvezető, gazdasági ügyintéző, informatikus-karbantartó

II.

Munkatársak
1. A KPVDSZ Művelődési Ház valamennyi munkatársa köteles a közforgalmú
helyiségekben maszkot hordani. Ehhez a KPVDSZ Művelődési Ház biztosít a
munkatársaknak maszkot.
2. Valamennyi irodahelyiségben biztosítjuk a megfelelő vírusölő hatású, alkoholos
kézfertőtlenítőt. Legalább 2-3 óránként javasolt kézmosási szünetet tartani.
Evés, ivás előtt és után egyaránt kezet kell mosni és fertőtleníteni.
3. A dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozzuk és betegség gyanúja
esetén a III. pont szerint intézkedünk.
INTÉZKEDÉSEK:
(a) A KPVDSZ Művelődési Ház területeit a szakemberek által javasolt
időszakonként, de legalább havonta egy alkalommal virucid szerekkel
fertőtlenítjük. A területek bútorainak, eszközeinek felületeit naponta fertőtlenítjük.
(b) A KPVDSZ Művelődési Ház helyiségeiben kézfertőtlenítőt helyezünk ki.
(c) A munkatársak számára maszkot biztosítunk.
(d) Fertőzésgyanú esetén érintésmentes lázmérővel ellenőrizzük a munkatársak
testhőmérsékletét. Betegség esetén a munkatárs haladéktalanul befejezi a
munkavégzést.
FELELŐS:

(a) - (b) – (c) titkárságvezető, gazdasági ügyintéző, informatikus-karbantartó
(b) (d) közvetlen felettes
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III.

Eljárásrend fertőzésgyanú esetén
1. Fogalmak

Gyanús eset: minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünetek legalább
egyike: köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy
ízérzés zavara.
Szoros kapcsolatban álló személy: az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID19 fertőzöttel
- egy háztartásban él;
- személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
- zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő)
[pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi
beteglátogatás során];
- közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás
útján);
- védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával
Valószínűsített COVID-19 fertőzött: Aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros
kapcsolatban volt igazolt COVID-19 fertőzött személlyel.
Igazolt COVID-19 fertőzött: Minden olyan személy, akinél laboratóriumi vizsgálat
kimutatta a fertőzést.
A
területileg
illetékes
járványügyi
hatóságok
listája:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/795-jarasi-es-fovarosikeruleti-nepegeszsegugyi-hatosagokhoz-tartozo-telepulesek-es-keruletek-listaja

2. Eljárásrendek
2.1 Amennyiben a KPVDSZ Művelődési Ház munkatársa gyanús esetnek minősül
1. Az érintett munkatárs haladéktalanul jelentkezik háziorvosánál.
2. Az érintett munkatárs jelzi a gyanús esetet az igazgatónak.
3. Amennyiben a betegség miatti keresőképtelenség nem igazolt, az igazgató
engedélyezi az otthoni munkavégzést a laboratóriumi vizsgálat eredmények,
az önkéntes karantén vagy a járványügyi megfigyelés idejére.
4. Az igazgató gondoskodik az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök
érintkezésmentes kiszállításáról a munkatárs lakhelyére.
5. Az érintett munkatárs gyógyulttá nyilvánítását követően munkába áll.
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2.2 Amennyiben a KPVDSZ Művelődési Ház munkatársa szoros kapcsolatban álló
személynek minősül
1. Az érintett munkatárs haladéktalanul jelentkezik a területileg illetékes
járványügyi hatóságnál.
2. Az érintett munkatárs jelzi az igazgatónak, hogy szoros kapcsolatban álló
személynek minősül.
3. Az igazgató jelzi Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata felé, hogy a
KPVDSZ Művelődési Ház egy munkatársa szoros kapcsolatban álló személynek
minősül.
4. Amennyiben a betegség miatti keresőképtelenség nem igazolt, az igazgató
engedélyezi az otthoni munkavégzést a laboratóriumi vizsgálat eredmények,
az önkéntes vagy hatósági karantén idejére.
5. Az igazgató gondoskodik az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök
érintkezésmentes kiszállításáról a munkatárs lakhelyére.

2.3 Amennyiben a KPVDSZ Művelődési Ház munkatársa valószínűsített COVID-19
fertőzöttnek minősül
1. Az érintett munkatárs haladéktalanul jelentkezik a területileg illetékes
járványügyi hatóságnál.
2. Az érintett munkatárs jelzi az igazgatónak, hogy valószínűsített COVID-19
fertőzöttnek minősül.
3. Az igazgató jelzi a területileg illetékes járványügyi hatóságnál, hogy munkatársa
valószínűsített COVID-19 fertőzöttnek minősül.
4. Az igazgató jelzi Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata felé, hogy a
KPVDSZ Művelődési Ház egy munkatársa valószínűsített COVID-19 fertőzöttnek
minősül.
5. Az igazgató a járványügyi hatóság további intézkedéséig elrendeli a KPVDSZ
Művelődési Ház azonnali bezárását, valamennyi munkatársat felmenti a
munkavégzés alól.
6. A járványügyi hatóság intézkedését követően az igazgató gondoskodik a
KPVDSZ Művelődési Ház látogatóinak tényszerű tájékoztatásáról.

2.4 Amennyiben a KPVDSZ Művelődési Ház munkatársa igazolt COVID-19 fertőzöttnek
minősül
1. Az érintett munkatárs haladéktalanul jelentkezik a területileg illetékes
járványügyi hatóságnál.
2. Az érintett munkatárs jelzi az igazgatónak, hogy igazolt COVID-19 fertőzöttnek
minősül.
3. Az igazgató jelzi a területileg illetékes járványügyi hatóságnál, hogy munkatársa
igazolt COVID-19 fertőzöttnek minősül.
4. Az igazgató jelzi Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata felé, hogy a
KPVDSZ Művelődési Ház egy munkatársa igazolt COVID-19 fertőzöttnek minősül.
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5. Az igazgató a járványügyi hatóság további intézkedéséig elrendeli a KPVDSZ
Művelődési Ház azonnali bezárását, valamennyi munkatársat felmenti a
munkavégzés alól.
6. Az igazgató intézkedik a KPVDSZ Művelődési Ház helyiségeinek fertőtlenítéséről.
7. A járványügyi hatóság intézkedését követően az igazgató gondoskodik a
KPVDSZ Művelődési Ház látogatóinak tényszerű tájékoztatásáról.

Tatabánya, 2020. szeptember 20.

Somogyi Nóra
igazgató
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