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Wigner FK 2020/03/10. 11.hét

Tisztelt Kollégák!
Miközben örömmel olvassuk, hogy Kínában nem emelkedik a koronavírussal fertőzött betegek száma és kínai
kollégáink is sorra bejelentkeznek, sajnos az európai helyzet egyre drámaiabbá válik. Olaszország teljes
lezárása, 60 millió ember karanténba helyezése, az európai fertőzöttek számának gyors emelkedése arra
kényszerít, hogy az eddigi főigazgató ajánlásokat utasításokkal váltsam föl. A cél, hogy a hazai, ezzel együtt
az intézménybeli (várható) koronavírus megbetegedések számát lehetőleg minimális szinten tudjuk tartani.
2020. március 10‐vel a következő intézkedéseket vezetem be:

1. Külföldi kiküldetések felfüggesztése 2020. április 30‐ig
2020. március‐áprilisra tervezett és már elindított külföldi kiküldetéseket ezennel felfüggesztem. Új
kiküldetés elindítását nem engedélyezem. Indok: a várható repülőutakon jelentősen megnő a fertőzés
veszélye, kockázata és a Wigner FK nem tudja biztosítani alkalmazottai számára az egészséghez való jogukat.
Aki már elindította a kiküldetését, megvásárolta repülőjegyét és úgy gondolja, hogy az útja lemondása olyan
tudományos hátrányt okoz számára, amit mindenképp szeretne elkerülni (és az adott tudományos
rendezvény, tanácskozás meg is lesz tartva!), akkor a Titkárságra küldött, intézete igazgatójának címzett rövid
levélben indokolja meg, miért kéri, hogy kiküldetését mégis engedélyezze a Wigner FK vezetése.
Indok lehet még a Wigner FK stratégiai érdekének képviselete – ebben az esetben a főigazgató engedélyére
van szükség az utazás további szervezéséhez. Amennyiben engedély nélkül utazik el a kolléga, akkor azt úgy
tekintjük, hogy szabadsága terhére tette, s felelősséget nem vállal érte a Wigner FK. A biztosítások kiadását
is felfüggesztem, ugyanis a jelenlegi járványhelyzet „vis major” esetnek számít, a biztosító nem fizet
elszenvedett károkért, nem téríti az extra kiadásokért. Sajnos a pályázatok a törölt utazásokhoz kapcsolódó
költségeket nem tudják elszámolni, az egy külön kérdés, hogy miből fizetjük ki a várható nem‐elszámolható
kiadásokat. Kérem a kollégákat, hogy minél hamarébb cselekedjenek utazásaik lemondásában. Az április 10
utáni utaknál még a kivárást javaslom.

2. Szemináriumok, értekezletek kérdése
Zárt légtérben sok ember hosszabb ideig való tartózkodása szintén jelentős kockázatokkal jár a
megfertőződés szempontjából. Ezért ezennel felfüggesztek minden olyan intézeti rendezvényt, amelyen az
50 főt meghaladó résztvevővel terveztek. Megbeszélések és értekezletek esetében kérem, hogy a résztvevők
ne zsúfolódjanak össze kis légterű szobában, hanem vegyék igénybe a tárgyalókat, amit folyamatosan
szellőztessenek. Lehetőség szerint április végéig mellőzzétek az értekezletek összehívását. A Wigner FK
Igazgatói Tanácsa (WIT, hétfő) és Vezetői Tanácsa (VT, kedd) saját hatáskörben dönt a heti ülések
megtartásáról – ezen ülések stratégiai fontosságúak, ezért más elbírálás alá esnek. Viszont beteg kollégák
lehetőleg maradjanak távol, amiről előre értesítsék az üléseket szervező titkárnőket. A video bejelentkezés
lehetőségét a következő VT meg fogja tárgyalni.

3. Oktatás, egyetemi órák tartása, hallgatása
A felsőoktatási intézmények folyamatosan tájékoztatják hallgatóikat és oktatóikat az adott intézmény belső
rendszabályairól, a különböző védekezési eljárásokról. Kérem az egyetemeken oktató kollégákat és a BSc,
MSc vagy PhD megszerzése miatt egyetemi órákat látogató fiatalabb kollégáinkat, hogy felelős
állampolgárként kövessék az egyetemek szabályait – egyúttal igyekezzenek nem behurcolni a fertőzést a
Wigner FK területére. Ha ez mégis megtörténik, akkor azt szabálysértésnek fogom tekinteni és belső
vizsgálatot leszek kénytelen elrendelni, annak minden következményével.

4. Influenzás megbetegedések
Jelen helyzetben a megfázás, influenzia tüneteit mutató kollégák ne látogassák az értekezleteket, videón
oldják meg a csatlakozást. Azon kollégák, akik egy komolyabb betegség, műtéti beavatkozás után vannak,
azok szintén távolról próbáljanak kommunikálni a kollégáikkal (telefon, video), ehhez ma már rendelkezésre
állnak a megfelelő műszaki berendezések (flottás telefon, SKYPE, etc.). Aki a saját immunrendszerét
legyengültnek véli, az tartózkodjon a többi kollégával való személyes kontaktustól.

5. Otthoni munkavégzés
A titkarsag@wigner.hu címre eljuttatott levélben, rövid indoklás mellékletével, kérhető az otthoni
munkavégzés engedélyezése vagy elrendelése, ilyen esetben a fizetés folyósításáról rendelkezem.
Amennyiben betegség lép föl, akkor a szokásos módon, táppénzre mehet a munkavállaló. A Wigner FK
kitüntetett fontosságú egységeinél (Igazgatóság, Titkárág, GO, SZHK, Adatközpont, Könyvtár) az adott
munkahelyi vezetővel kérem, hogy előzetesen egyeztessenek az otthoni munkavégzést kérő kollégák, hogy
távolmaradásuk esetén a helyettesítésük miképpen oldható meg.

6. Emeritus és senior kollégák
A statisztikák szerint a koronavírus‐fertőzés leginkább az idős, különösen a 70 éven felüli betegek esetében
válik fatálissá. Miután a Wigner FK működése és jellege magában hordozza a fertőzés veszély magas szntjét,
és az intézmény vezetése nem tudja garantálni ezen szint csökkentését, ezért saját érdekükben azt kérem a
nyugdíjas kollégáktól, hogy 2020. április 30‐ig maradjanak otthon, lehetőség szerint ne látogassák a Wigner
FK‐t, igyekezzenek videon, telefonon és e‐mailben fenntartani a kapcsolatot fiatalabb kollégáikkal.
Ezek az intézkedések 2020. április 30‐ig maradnak érvényben, hacsak korábban nem oldom fel őket egészben,
vagy részlegesen. Ez természetesen a járványhelyzettől fog függeni.
Tisztelt Wigneres kollégák! Mindenkitől elvárom a felelős magatartást és a higiéniás szabályok betartását.

Üdvözlettel,
Lévai Péter J. főigazgató
Ui: Igyekszünk gondoskodni a Főigazgatói tájékoztatók és utasítások angol fordításáról is, s a WEB‐
oldalunkon való elhelyezéséről. Addig is kérem, hogy a külföldi kollégákat szóban tájékoztassátok.

