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Tisztelt Partnerünk!
A mindenkori üzemrenddészeti szabályzatunk(FS-ÜRSZ) valamennyi pontja továbbra is érvényes, de az
alábbi előírásokkal egészül ki visszavonásig:
1. Általános előírások:
a. Kötelező a sűrű kézfertőtlenítés, vagy alapos kézmosás.
b. Kötelező a belépési pontokon a 2 m távolság megtartása.
c. Törekedni kell a más személyektől való 2 m távolság megtartására.
d. Kerülni kell az üdvözlő kézfogást.
e. Zárt tereken, irodákon, tárgyalókon stb. belül kötelező a 2 m távolság betartása, vagy a maszk
viselése.
2. Állandó mágneskártyával rendelkező Alvállalkozóink részére
a. Amennyiben az FS-COVID-A-1M aláírt nyilatkozatot 2020.09.14.-ig nem adják le, úgy a
kiadott mágneskártya letiltásra kerül 2020.09.14. 23:59-kor. A feloldásához a FS-COVID-A1M nyilatkozat leadása szükséges (a nyilatkozatokat a kapcsolattartónak kell leadni, lehetőleg
elektronikus úton).
b. Kijelölt dohányzó helyeken egyidőben legfeljebb 2 fő tartózkodhat a szükséges 2 m
távolságtartás mellett.
c. Amennyiben történt igazolt COVID megbetegedés a vállalatuknál/cégüknél, kötelesek jelezni
a FALCO Zrt. kapcsolattartójának!
3. Eseti munkavégzés céljából érkezők részére:
a. A belépést megelőzően, legkésőbb a mágneskártya átvétele előtt köteles kitölteni a FSCOVID-A -1M nyilatkozatot.
b. Köteles az irodákban, irodakonténerekben maszkot viselni.
c. Lehetőségekhez mérten a 2 m távolságot köteles tartani zárt és nyílt területen is.
d. Kijelölt dohányzó helyeken egyidőben legfeljebb 2 fő tartózkodhat a szükséges 2 m
távolságtartás mellett.
e. Abban az esetben, ha az érvényben lévő kormányrendeletek be nem tartása miatt az
Alvállalkozónk
munkavállalója
által
bizonyíthatóan
(ÁNTSZ,
Kontaktkutatás,
népegészségügyi szervek) fertőzés, vagy fertőzés gyanúja alakul ki a FALCO Zrt. valamelyik
telephelyén, úgy valamennyi költség (2x PCR tesztelés X teljes dolgozói létszám, esetleges
termelés-kimaradás, egyéb járulékos költségek) az alvállalkozónkat terheli.
4. Hivatali szervek, vendégek és munka felmérése céljából érkezők részére:
a. A belépést megelőzően, legkésőbb a mágneskártya átvétele előtt köteles kitölteni a FSCOVID-A 1M nyilatkozatot.
b. Köteles maszkot viselni.
c. Törekedni kell a 2 m távolság tartására zárt és nyílt területen egyaránt.
d. Kijelölt dohányzó helyeken, valamint az étkezőkben egyidőben legfeljebb 2 fő tartózkodhat a
szükséges 2 m távolságtartás mellett.
5. Fuvarozók részére:
a. A sofőrök kötelesek a FALCO Zrt. területén maszkot viselni.
b. A sofőrök számára tilos a dohányzás a vállalat egész területén.
c. A sofőröknek a vezetőfülkében kell tartózkodniuk, azt csak rosszullét esetén, a rakodás
idejére és a szükséges iratok átadás- és átvételének idejére szabad elhagyni.
d. Kötelesek a 2 m távolság megtartására törekedni.
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A fenti szabályozások megszegése súlyos következményekkel járhat, és akár a vállalat
területéről történő végleges kitiltást is maga után vonhatja!
FS-COVID-A-1. számú melléklete

………………………………….
Vállalkozás/Vállalkozó
neve

………………………………………
Felelős vezető /oktatást végző
aláírása

OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV
A FALCO ZRT. által kiadott FS-COVID-A szabályzat megismeréséről
Alulírottak elismerjük, hogy a FALCO Zrt. FS-COVID-A szabályzatában foglaltakat megismertük, elfogadjuk
az betartjuk és betartatjuk:
Munkavállaló neve

Születési dátum

(helyszín, dátum) ……………………………, ………………………………..

Aláírás

