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Kedves Kollégák!
Február végén szükségessé vált egy főigazgatói tájékoztatás kibocsájtása, hogy a Wigner FK‐ban miként
késleltessük a koronavírus felbukkanását, milyen egészségügyi eljárásokat végezzünk a készülő járvány
megfékezésére. Ezúton köszönöm, hogy követtétek ezeket az ajánlásokat.
Az elmúlt hét folyamán kiderült, hogy hazánkban is találhatóak vírussal fertőzött emberek, s ezzel a
veszélyeztetettségi fokozat magasabb szintre emelkedett. Így a belső, intézeti eljárásunkat is ki kell
egészítenünk, az egyszerű közhigiéniai szabályokon túl be kell vezetnünk bizonyos korlátozásokat.
Az egyszerűség kedvéért használjuk az Erdős‐szám eljárást. (Mindannyiunknak van Erdős‐száma: akik Erdős
Pállal írtak közös cikket, azok Erdős‐száma 1. Aki Erdős társszerzőjével alkotott, az ő Erdős‐száma 2, s így
tovább. Lásd a https://mathscinet.ams.org/mathscinet/freeTools.html?version=2 WEB‐oldalt.)
Azaz a Korona Vírus (KOVIR) lesz a 0‐s, s akit bizonyíthatóan megfertőzött, annak a KOVIR‐száma 1. Ő most
valószínűleg már kórházban fekszik. Aki korábban, a lappangási idő alatt, hosszabb időt töltött KOVIR‐1‐es
személlyel, annak a KOVIR‐száma 2 lett, azaz elég nagy valószínűsége van annak, hogy megfertőződött. Ő már
valószínűleg karanténban van. Viszont aki KOVIR‐2‐as személlyel, még a lappangási idő alatt, rövidebb időt
töltött, ő kis valószínűséggel fertőződött meg, de nem lehet kizárni a fertőzést – belőle lesz a KOVIR‐3‐as
személy. Ide tartoznak a fertőzött (vörös‐kóddal jelölt) országokból hazatérő, de tünetmentes kollégák is.
KOVIR‐3‐as személyeknek ajánlott önkéntes karanténba vonulnia (pl. saját otthonában), s a két hetes
karantént adott esetben célszerű egyszer meghosszabbítani. A sort lehetne folytatni, de a KOVIR‐4 és a
KOVIR‐5 fokozatú fertőzést inkább csak sejteni lehet, de biztosan nem tudhatjuk. Azaz ne pánikoljunk!
A Wigner FK‐ban a mai naptól a következő, utasításként is értelmezhető, ajánlást bocsájtom ki: akik azzal
szembesülnek, hogy a KOVIR‐3‐as állapotba kerültek, azok vonuljanak önkéntes 2 hetes karanténba, amit
viszont ne a Csillebércen lévő irodájukban vagy laborjukban rendezzenek be, hanem otthon. Amennyiben a
KOVIR‐2‐es fertőző beazonosítása során a hatóságok látókörébe kerülnek, akkor felelős állampolgárként
működjenek együtt a hatóságokkal, kövessék az általános szabályokat és egyészségügyi, államigazgatási
protokolokat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ naprakész, részletes és tárgyszerű felvilágosítást nyújt az
alábbi linken a járvány aktuális helyzetéről: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus‐tajekoztatok
Az önkéntes karantén idejére elrendelhető az „otthoni munkavégzés”, így fizetéskiesés nem lép föl. Az
„otthoni munkavégzés” státusz megszerzéséhez elegendő a titkarsag@wigner.hu e‐mail címre egy levelet
küldeni, röviden leírva, hogy hogyan került ebbe az állapotba a levél írója, felmerülhet‐e más Wigner FK‐s
kolléga megfertőzése, milyen időtartamra kéri az „otthoni munkavégzés” státuszt. A bejelentést az
Igazgatóságon dolgozó kolléganők vissza fogják igazolni. Másolatba kérem beírni a kutatócsoport vezetőt és
az osztályvezetőt, őket is értesítve ezzel a levéllel. Amennyiben a két vezető nem ért egyet a kéréssel, akkor
azt kérem, jelezzétek. A KOVIR‐3‐as kollégák folyamatosan tájékoztassák közvetlen munkahelyi vezetőjüket
állapotukról. (Jelenleg 1db KOVIR‐3‐as besorolású kolléga van a Wigner FK‐ban, azaz otthoni karanténban.)
A KOVIR‐4‐ és KOVIR‐5 állapotban lévő kollégák kövessenek el mindent, hogy ne kerüljenek följebb a listán.
A Wigner FK folyamatos működtetéséről gondoskodó egységek (Titkárság, Gazdasági Osztály, Számítógép‐
hálózati Központ, Wigner Adatközpont) esetében felkérem a vezetőit, hogy a saját eljárási rendjüket
egészítsék ki az „otthoni munkavégzés” engedélyezési eljárásával és azt küldjék meg a Titkárságra.
Minden kedves Wigneres kollégától elvárom a felelős magatartást és a higiéniás szabályok betartását.
Tisztelettel,
Lévai Péter J. főigazgató

