Kedves Kollégák!
Bizonyára Önök is hallottak a Kínában járványt és más országokban eseti megbetegedést okozó új
koronavírusról. Óránként frissülnek a hírek, ezért összeállítottuk ezt a rövid összegzést, hogy a Wigner FK
dolgozói ezen az úton kapjanak (ellenőrzött) tájékoztatást az aktuális helyzetről (2020. február 28). A jövő
héten frissíteni fogjuk ezt a dokumentumot, amely a Wigner FK WEB‐oldalára is felkerül majd.
Különösen aktuális számunkra a koronavírus‐probléma, mert a Wigner FK jelentős nemzetközi aktivitást
mutat, kutatóink rendszeresen utaznak külföldre, fogadnak ksülföldi vendégeket. Fontos szempont, hogy a
szezonális influenzajárvány hasonló tünetekkel jár és hasonló megelőző intézkedéseket igényel, így a javasolt
óvintézkedések ‐ a koronavírustól függetlenül is ‐ mindannyiunk általános egészségi állapotát védik.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ naprakész, részletes és tárgyszerű felvilágosítást nyújt a járvány
aktuális helyzetéről, melyet az alábbi linken találhatnak meg:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus‐tajekoztatok
A Wigner FK vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a hivatalos tájékoztatásokat és amennyiben
szükségessé válik, megteszi a szükséges munkáltatói intézkedéseket. Reméljük, hogy a járványt sikerül
lokalizálni és leküzdeni azelőtt, hogy Magyarországot közvetlenül érintő járványhelyzet alakulhatna ki, mégis
javasoljuk Önöknek a következő tájékoztatás figyelembe vételét.
A járványügy korábbi vírusfertőzések során kidolgozott legfontosabb higiénés javaslatai:













Fertőző betegség esetén a teljes gyógyulásig tartózkodjon otthonában.
Köhögéskor, tüsszentéskor zsebkendővel takarja el orrát és száját. Javasolt az eldobható papír
zsebkendő használata.
A használt zsebkendőket azonnal helyezze a táskájába vagy zárható szemeteszsákba.
Gyakran mosson kezet meleg vízzel és szappannal, különösen orrfújás és a zsebkendő kidobása után.
Ezzel megakadályozhatja, hogy a kezéről a szabad szemmel nem látható kórokozók tárgyakra,
felületekre, onnan mások kezére, nyálkahártyájára kerüljenek.
Rendszeresen tisztítsa meg a gyakran használt tárgyakat, gyakran érintett felületeket (asztal, kilincs stb.)
Kerülje a zsúfolt helyeket különösen a zsúfolt zárt helyiségeket. Tartson minimum 1 m távolságot más
személyektől.
Kerülje a kézfogást – ajánljuk az indiai vagy a japán kultúrában elterjedt köszönési módokat.
Kerülje a liftek használatát.
Zárt terekben gondoskodjon a gyakori alapos szellőztetésről.
Amennyiben influenzaszerű tünetei vannak, használjon eldobható szájmaszkot olyankor, amikor
feltétlenül szükséges a lakását elhagynia, másokkal közeli kontaktusba kerül, esetleg betegvizsgálatra
várakozik. Ezzel megelőzheti mások megfertőzését. Fontos hangsúlyozni, hogy a szájmaszk viselése nem
helyettesíti a szakorvosi vizsgálatot.
A védőeszközök nem nyújtanak 100 százalékos védelmet, de megfelelő használat mellett segíthetnek a
fertőzés kivédésében.

Utazással, működtetéssel kapcsolatos tudnivalók:
A nemzetközi utazások jelentősége és gyakorisága világszerte folyamatosan növekszik, nem kivétel ez alól
Magyarország sem. A felgyorsult nemzetközi forgalom elősegíti a fertőző betegségek gyors elterjedését a
Földön. A nemzetközi utazások korlátozására vonatkozó intézkedések igen költségesek, bevezetésük
bonyolult, hosszú távú fenntarthatóságuk nem biztosítható. A nemzetközi egyezmények értelmében a
lehetséges mértékig tiszteletben kell tartani az egyén jogát a szabad mozgáshoz.
Az aktuális hazai és nemzetközi járványügyi helyzet függvényében a nemzetközi utazásokkal
kapcsolatos információkról, illetve szükség esetén a javasolt óvintézkedésekről a Nemzeti
Népegészségügyi Központ, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium folyamatos tájékoztatást nyújt.
Lehetőség szerint kerüljük a járvány sújtotta régióba utazást, az onnan érkező vendégek fogadásakor
kiemelt óvatossággal járjanak el. Javasoljuk az 1‐2 napos megbeszélések videón történő végrehajtását.
A Wigner FK folyamatos működtetéséről gondoskodó egységek (Titkárság, Gazdasági Osztály,
Számítógép‐hálózati Központ, Wigner Adatközpont) esetében felkérem a vezetőit, hogy saját eljárási
rendet dolgozzanak ki. Ezeket az eljárási rendeket mellékletként rövidesen feltesszük a Wigner FK WEB‐
oldalára, ahol ezen dokumentum és módosításai is megtalálhatóak lesznek.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium legfrissebb (2020.02.27.) utazási ajánlása
Kína vonatkozásában:
„…A Külgazdasági és Külügyminisztérium Kína teljes Hubei tartományát az I. utazásra nem javasolt
biztonsági kategóriába sorolta, míg az ország egész területére nézve felhívjuk az utazók figyelmét, hogy
fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el, illetve lehetőség szerint csak halaszthatatlan
ügyben utazzanak Kínába. Mivel a beutazás és tartózkodás fokozott biztonsági kockázattal jár, ezért Kína
egész területe, beleértve Hongkongot és Makaót is, a II. fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek
kategóriába került átsorolásra.
Tekintettel arra, hogy számos légitársaság függesztette fel a Kína különböző városaiba közlekedő
járatait, javasoljuk, hogy az ott tartózkodó magyar állampolgárok vegyék fel a kapcsolatot
légitársaságukkal vagy a repülőjegyet kiállító utazási irodával, illetve folyamatosan kísérjék
figyelemmel, hogy milyen légitársaságok, valamint egyéb elutazási lehetőségek állnak rendelkezésre, ha
távozni kívánnak Kínából. …”
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
A fenti linken további, ország‐specifikus tájékoztatás található, kiemelten Olaszország és Kína
vonatkozásában. A minisztérium a honlapot folyamatosan frissíti, ezért akinek aktuális információra van
szüksége. Javasoljuk, keresse fel a Konzuli Szolgálat honlapját.
***

Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai (2020.02.27.):
Milánóból, illetve a Velencei karneválról hazaérkezett személyeket, akiknek semmilyen klinikai tünetük
nincsen nem szükséges táppénzbe venni, folytathatják hétköznapi életüket. Arra kell felhívni a figyelmet,
hogy ha akut légzőszervi tünetek (köhögés és/vagy légszomj), láz (min 38°C ) jelentkezne a hazaérkezést
követő 14 napon belül, akkor maradjon otthon és erről tájékoztassa háziorvosát.
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi‐tajekoztatok/koronavirus/koronavirus‐tajekoztatok‐
haziorvosoknak
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal
kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.
06‐80‐277‐455
06‐80‐277‐456
A lakossági információs vonalak 2020. február 3‐án 8.00 órától, a hét minden napján 24 órában elérhetők
lesznek.
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.
Kérjük a lakosságot, hogy csak abban az esetben hívják a zöld számokat, ha az NNK weboldalain nem kaptak
megfelelő választ kérdéseikre. Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi‐tajekoztatok/koronavirus
http://egeszseg.hu/koronavirus‐
tajekoztatok.
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi‐tajekoztatok/koronavirus/458‐koronavirus‐hetfotol‐
ingyenesen‐hivhato‐telefonszamon‐kerhet‐tanacsot
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