Tisztelt Partnereink!
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai
Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) több ponton
aktualizálta ajánlásait, melyek alapján a magyarországi eljárásrend is
módosításra került. Kissé bővült a „szoros kapcsolatban állók köre, illetve a
kórokozó európai megjelenése miatt a fertőzött területek (ld. lent).
A vírus közvetlen kapcsolattal, cseppfertőzéssel terjed, például köhögéssel,
tüsszentéssel, vagy a fertőzött felületek érintésével. A tudomány jelenlegi
állása szerint a vírus száraz környezetben igen rövid időn belül elpusztul, és
az is biztos, hogy az egyszerű fertőtlenítőszerek is elpusztítják. Fertőzött
területről érkező postai illetve egyéb küldemények, szállítmányok nem
terjesztik a kórokozót. Azok biztonsággal átvehetők, felbonthatók.
A tünetek között szerepel a láz, a köhögés és a légszomj, súlyos esetekben
a betegség tüdőgyulladást okozhat. A vírus ritka esetekben halálos, ez idáig
elsősorban olyan emberek körében fordult elő, akiknek már korábban
meglévő egészségügyi problémáik voltak vagy időskorúak voltak.
Megelőzési lehetőségek: fertőzéssel érintett területek elkerülése,
halasztható utazások elhalasztása, zsúfolt közösségek kerülése, ALAPOS,
GYAKORI KÉZMOSÁS, KÉZFERTŐTLENÍTÉS.
Megelőzési célból az Erasmus+ program tavaszi programjait
(Észak-Olaszország és Köln helyszínekkel) töröljük.
Gyakran felmerülő kérdés, hogy kell-e maszkot viselni?
A maszk viselése mások védelme érdekében akkor javasolt, amennyiben
légzési tünetek alakultak ki, köhög, vagy tüsszög a beteg. Ha nincsenek
ilyen tünetei, akkor nincs szükség a maszk viselésére. A maszk viselése
önmagában nem elegendő a fertőzések megállításához, szükség van arra
is, hogy gyakran kezet mossunk, eltakarjuk a szájunkat köhögés vagy
tüsszentés esetén és elkerüljünk minden érintkezést influenza tüneteit
mutató betegekkel.
Munkáltatóként jelenleg nincs különleges intézkedésre szükség. A
szezonális influenza időszakban amúgy is szokásos óvintézkedések
elegendőek:
 minél több alkoholos kézfertőtlenítőt helyezünk ki,
 felhívtuk a takarítószolgálat figyelmét a körültekintő, fertőtlenítőszeres
takarításra az olyan helyeken amiket mindenki megérint (kilincsek!),
 a gyakori szellőztetés is ajánlott,
 azon kollegák, akik olyan területen jártak, ahol jelenleg a fertőzés már
jelen van (pl. Észak-Olaszországi síelés), azoknak felajánlható a homeoffice,

 felhívjuk a munkavállalók figyelmét arra, hogy aki nem érzi jól magát,
akár csak enyhe légúti tünetekkel is, azok maradjanak otthon.
A fertőzés gyanúja esetén a munkavállaló, vagy a tanuló saját
háziorvosának kell kézbe venni az ellátás és bejelentés folyamatát.
A bejelentést követően a hatóság dönti el, hogy hogyan kutatja a kontakt
személyeket, kiket nyilvánít a munkavállalók közül a „Szoros kapcsolatban”
lévőnek és hogy hogyan intézkedik az adott munkaterület izolálásával
kapcsolatban. Minden további szükséges intézkedésre is ők fognak konkrét
utasítást adni.
„Szoros kapcsolatban“ álló személynek minősül:
 Egy háztartásban élők
 Személyes kapcsolat koronavírussal fertőzött beteggel
 Akik zárt légtérben fertőzött beteggel 15 percnél több időt töltöttek
együtt 2 méteren belüli távolságban (pl. munkahelyen egymás
közelében, vagy iskolában egy osztályteremben)
 Repülő úton 2 ülésnyi távolságban ült a betegtől, vagy a beteget ápolta,
vagy a beteg utas szektorában látott el szolgálatot
 Egészségügyi dolgozóként védőeszköz nélkül vizsgált fertőzött beteget,
vagy vizsgált fertőzött betegből származó laboratóriumi mintákat
Ezen esetekben további kontaktus kutatást kell végezni, de ez már a
háziorvos által elindított eljárásrend alapján, tehát itt sincs semmi
munkáltatói teendő.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a
koronavírus gyors olaszországi terjedése után azt nyilatkozta, hogy a
kockázat alacsonytól mérsékeltig terjed. A vírus által leginkább érintett
területek továbbra is Wuhan, Hubei tartományban, Kínában. Kína további
területein, illetve Kínán kívül más országokban a megbetegedések száma
emelkedik, ahol a vírus helyi terjedése tapasztalható.

A február 25-i állapotokat az alábbi táblázat foglalja össze:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható
zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági
megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. A 06 80
277 455 és 06 80 277 456 lakossági információs vonalak a hét minden
napján 24 órában elérhetők. A telefonszámok mobil és vezetékes telefonról
is egyaránt tárcsázhatók. A telefonvonalakat az NNK működteti és
szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A szolgáltatás célja a
szakszerű, hatékony, időbeni reagálás biztosítása és elősegítése a
megelőzés érdekében.
További új rendelkezések megjelenésekor azonnal friss tájékoztatást
küldünk!
Bármilyen kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésre!
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