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Tisztelt Partnerünk!
A mindenkori üzemrendészeti szabályzatunk (FS-ÜRSZ) valamennyi pontja továbbra is érvényes, de az
FS-COVID-A szabályzatot visszavonva az alábbi előírásokkal egészül ki visszavonásig.
1. Általános előírások:
a. Kötelező a sűrű kézfertőtlenítés és az alapos kézmosás.
b. Törekedni kell a más személyektől való 1,5 m távolság megtartására.
c. Kerülni kell az üdvözlő kézfogást.
2. Állandó mágneskártyával rendelkező Alvállalkozóink és duális képzésben résztvevő diákjaink
részére:
a. Valamennyi kiadott mágneskártya 2021.11.09 23:59-kor letiltásra kerül.
b. A FALCO Zrt. csak (COVID-19) védettséget igazoló dokumentum bemutatása ellenében ad
ki állandó, azaz hosszú lejáratú mágneskártyát, ill. hosszabbítja meg az érvényességét.
i. Oltási igazolás felmutatásával a mágneskártya maximum 1 évre adható ki, vagy
hosszabbítható meg.
ii. Betegségen áteséssel vagy antitest teszttel szerzett védettségi igazolvány
felmutatásával a mágneskártya lejárati ideje az igazolvány érvényességi idejéig
állítható ki, vagy hosszabbítható meg.
c. Amennyiben munkavállalójuk igazoltan COVID –fertőzött, azt kötelesek jelezni a FALCO Zrt.
kapcsolattartójának!
3. Eseti munkavégzés céljából érkezők részére:
a. A Vállalat maximum 72 óráig érvényes mágneskártyát állít ki.
b. A belépést megelőzően, legkésőbb a mágneskártya átvétele előtt köteles:
i. bemutatni érvényes védettségi igazolványát, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR
teszt eredményét.
4. Hivatali szervek és vendégek részére:
a. A belépést megelőzően be kell mutatni az érvényes védettségi igazolványt, vagy 72 óránál
nem régebbi negatív PCR teszt eredményét (kivétel sürgős esetben – tűzoltóság, mentők
stb.), ellenben köteles maszkot viselni.
b. Törekedni kell a 1,5 m távolság tartására zárt és nyílt területen egyaránt.
5. Fuvarozók részére:
a. A sofőröknek a vezetőfülkében kell tartózkodniuk, azt csak rosszullét esetén, a rakodás
idejére és a szükséges iratok átadás- és átvételének idejére szabad elhagyni. A fülke
elhagyása esetén a sofőr köteles maszkot viselni.
b. Kötelesek a 1,5 m távolság megtartására törekedni.
A fenti szabályozások megszegése súlyos következményekkel járhat és akár a vállalat
területéről történő végleges kitiltást is maga után vonhatja!

