
 

Irodai munkavégzés higiéniai javaslatai 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai 

 

A járvány jelenlegi szakaszában lehetőség van az irodai munkavégzés újraindítására, mellyel 

kapcsolatban, az alábbi megelőző intézkedések bevezetését tartjuk indokoltnak: 

• Az újbóli munkavégzés megkezdésekor is törekedni kell a fokozatosságra, egyszerre, 

egyidőben a jelenléti munkavállalók csökkentett számban történő munkába állítására. A 

főtitkári rendelkezés ennek megfelelően készült el. 

• Az „open-space” egyterű irodák helyett elsősorban a szeparált néhány fős irodákban történő 

munkavégzést részesítjük előnyben. Az irodáink adta lehetőségek ennek megfelelnek. 

• Csak egészséges emberek állhatnak munkába, amennyiben bármilyen megbetegedésre utaló 

jel – láz, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, hasmenés – jelentkezik a munkavállalónál, orvoshoz 

kell fordulnia. 

• A személyi higiénére fokozottan kell figyelni. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a 

gyakori, alapos szappanos kézmosás. 

• A közösségi távolságtartás fontosságára, a környezet fokozott tisztántartására és 

fertőtlenítésére, a személyi higiénés óvintézkedések szigorú betartására (különös tekintettel a 

kézhigiénére és köhögési etikettre) fokozottan kell figyelemmel lenni. 

• A belépési pontokon, a szociális blokkokban a kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőség 

folyamatosan biztosítva van. 

• A takarítást végző személyzet védőeszközzel rendelkezik, a felületek tisztításának, 

fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről kellő 

tájékoztatást kapott. 

• A dolgozók munkaállomásai lehetővé teszik a dolgozók között 1,5-2 méteres távolság 

biztosítását. 

• Az étkező, pihenő, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken figyelemmel kell lenni az 

egyidőben ott tartózkodó dolgozók számára, a zsúfoltság elkerülése és a 1,5-2 méteres 

távolságtartás biztosítása céljából. 

• A létesítmény tisztaságára figyelemmel, elegendő számban és mennyiségben áll rendelkezésre 

vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítő-szer, valamint szintén virucid hatású mosogatószer, 

felület-fertőtlenítőszer és takarítószer. 

• Naponta fertőtlenítve szükséges azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek 

(ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, WC lehúzók, liftek nyomógombjai, 

billentyűzet, egér, monitor stb. stb.) a kollégák. Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az 

alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak. 



• A kórokozók számának csökkentése érdekében a beltéri helységekben naponta több 

alkalommal szükséges szellőztetni. 

• A különféle légtechnikai eszközök növelhetik a kockázatot a levegő keverésével, a vírusos 

cseppek lebegtetésével, valamint a kórokozó szállításával.  A mesterséges szellőztetés helyett, 

a megelőzés érdekében ezért javasolt a természetes szellőztetés alkalmazása. Amennyiben a 

légtechnika nem kapcsolható ki, úgy szükségesnek tartjuk a tiszta, friss levegő arányának 

növelését a belső térben.  

• Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, hanem 

csupán a belső levegőt forgatják (pl. split klíma és fan-coil berendezések), a levegőben tartják 

a vírusokat, így növelhetik a fertőzés kockázatát.  Ezeknek a készülékek a kikapcsolása, 

használatának csökkentése javasolt. A fenntartótól gyakori fertőtlenítést igénylünk. 

• Rendezvények, értekezletek megtartása egyedi engedély alapján lehetséges. 

• Amennyiben a dolgozónál munkavégzés közben betegség tünetei jelentkeznek a dolgozónak 

azonnal el kell hagynia a munkahelyét a felettese értesítése mellett fel kell vennie a 

kapcsolatot telefonon háziorvosával. El kell különíteni egy zárt helyiségben, például egy 

irodahelyiségben, de legalább 2 méterre a többi embertől. Ha a dolgozónál felmerül a 

koronavírus fertőzés gyanúja, akkor a munkáltatónak követnie kell az illetékes 

népegészségügyi hatóság utasításait. 
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