Kérdések és válaszok a koronavírussal kapcsolatban

Gyermekem osztálytársa igazolt koronavírus-fertőzött. Otthon kell maradnom?
Az ÖKOT döntése alapján, koronavírus-fertőzöttel való másodlagos (ilyen például a gyermek
osztálytársa) vagy távolabbi kapcsolat esetében az ÖK-s munkavállaló továbbra is bejárhat dolgozni.
Kivéve amennyiben az elsődleges kapcsolat (példában a gyermek) tüneteket mutat vagy hatósági
járványügyi megfigyelés alatt áll.

Mikor térhet vissza koronavírusos beteg/fertőzött ÖK-s dolgozó munkahelyére?
Koronavírusos beteg/fertőzött ÖK-s dolgozó munkába állásának feltételei összhangban vannak a
hatályos szabályozással. Ez megtalálható az „Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koranavírussal
kapcsolatban (2020. 06. 12)” 5. számú mellékletében:
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/5_sz_mell%C3%A9klet_Kibocs%C3%A1t%C3%
A1si_krit%C3%A9riumok_2020.06.11.pdf
E szerint: „A beteg legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után
legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a fertőzés
igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.”
E mellett, az NNK-val történő egyeztetés alapján mindenkit kérünk, hogy munkába állás előtt – a
fenti feltételek fennállása mellett – egyeztessen háziorvosával illetve a helyi Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztályával (természetesen telefonon).
A fentiek a hivatalos eljárásrend változása esetén módosulhatnak, a mindenkori aktuális eljárásrendet
a honlapon közöljük.
Mi a teendő akkor, ha ÖK-s munkavállalóval egy háztartásban élő személyt a hatóság járványügyi
megfigyelés alá helyez?
Ha ÖK-s munkavállalóval egy háztartásban élő személyt a hatóság járványügyi megfigyelés alá
helyez, akkor az érintett munkavállaló a járványügyi megfigyelés időtartama alatt ÖK-s intézet
területére nem léphet be, feladatait otthoni munkavégzés keretében látja el. Erről a határozat
kézhezvételekor értesítse intézetének igazgatóját.

Mi számít szoros kapcsolatnak (magas kockázatú expozíciónak)?
A szoros kapcsolatot a Nemzeti Népegészségügyi Központ Covid-19 eljárásrend 7-es melléklete
határozza meg. Ökölszabályként a 2 méter / 15 perc az irányadó, a melléklet ezt pontosan körülírja.
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/7_sz_mell%C3%A9klet_kontaktuskutat%C3%A1s
_2020.06.11.pdf
2020. október 05.

Kutatóközponti bejárás és karantén szabályok 2021.03.04.
Kedves Munkatársak!
A sajnálatosan nagyon erős harmadik hullám számaira tekintettel és figyelembe véve az országosan bejelentett lezárásokat és szigorításokat, szeretnénk kiemelni, hogy Az ÖKOT 2020.
november 10-i határozata továbbra is érvényben van és alapesetben az Ökológiai Kutatóközpont dolgozói számára csak otthoni munkavégzés engedélyezett.
Ez alól kivételként engedélyt kaphatnak (igazgatóktól: intézeti, gazdasági vagy ügyvezető) a
helyszíni munkavégzésre azok a dolgozók, akik személyes jelenléte nélkülözhetetlen bizonyos
kutatások folytonos végzéséhez, illetve az üzemeltetéshez.
A járványügyi érintettség természetesen az igazgatói engedélyeket felülírja:
- kontakt személyre vonatkozó karantén esetében, az érintettségtől számolt 10-ik napig,
- tünettel rendelkező beteg esetében az orvosával egyeztetett időpontig, de leghamarabb a tünetek elmúlta után (láz, köhögés, stb.) 3 nappal, amennyiben legálabb 10 nap már eltelt a tünetek megjelenésétől,
-tünetmentes fertőzött esetében pedig a pozitív teszttől számított 21-ik napig.
Valamennyi karantén alól két negatív PCR teszt mentesít (melyek között legalább 48 óra telt
el).
Vigyázzunk egymásra!
Szilágyi András és Bajusz Tamás
az ÖKOT nevében
Maszkviselés fenntartása 2021.02.23.
KEDVES MUNKATÁRSAK!
Összhangban a hivatalos hazai és nemzetközi ajánlásokkal, az ÖKOT 2020. szeptember 11-i,
maszkviselésről szóló utasítása* szerint továbbra is kötelező maszkviselés minden ott megadott esetben, függetlenül az esetleges egyéni oltottságtól vagy koronavírus fertőzöttségen
való átesettségtől.

A koronavírus fertőzésen átesettek, illetve ellene oltottak esetleges és nem ismert fertőző képességén túl, fontos szempont, hogy a nem ismert hátterű egyedi felmentések csökkentenék a
teljes körű elővigyázatosságot.
Kérjük - fokozott figyelemmel a harmadik hullám során újra emelkedő esetszámokra és az országban is megjelent brit vírus variánsra - a maszkviselési szabályok és egyéb járványügyi
rendelkezések teljeskörű betartását! Vigyázzunk egymásra!
Szilágyi András és Bajusz Tamás
az ÖKOT nevében
*Közösségi terekben (konyha, könyvtár, szemináriumi szoba, tárgyaló, stb.), ha ott több, mint
egy fő tartózkodik, kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése! A kötelező maszkviselés
nem vonatkozik a munkaszobákban állandó jelleggel együtt dolgozókra. A fentiek értelmében
a nem állandó jelleggel együtt dolgozók esetében, amennyiben nem elkerülhető az egy szobában való eseti munkavégzés, akkor szintén kötelező a maszkviselés.

