Jelenleg érvényes szabályok a koronavírus elleni védekezésre
a Wigner Fizikai Kutatóközpontban
A járvány csendesülése következményeként a korábbi,
járvánnyal kapcsolatos intézeti kötelezettségeken könnyítettünk.
A 2022. április 25-i WIT ülés után, főigazgatói döntéssel,
az alábbi szabályok maradtak érvényben:
Aki a vírusfertőzés első jeleit észleli magán, vagy közvetlen családtagjain, akkor felelős
munkavállalóként egy gyorstesztet végezzen el magán. Amennyiben a teszt eredménye negatív,
akkor a munkavállaló az intézetbe újra beléphet. Amennyiben valamely családtagjánál a teszt
pozitív lett, akkor elvárt az FFP2 maszk hordása a karantén időszaknak betudható 5-8 napon
keresztül (vagy amíg a családtag is negatív teszt eredményt produkál). Amennyiben a szűkebb
körbe tartozó munkatársai (kutatócsoport, laboratórium) megkérik, akkor a családtag negatív teszteredménye után is 3-5 napon keresztül köteles FFP2 maszkot használni az intézetben. Kérés
hiányában maga dönti el, hogy felelős munkavállalóként miként cselekszik.
KOVIR kategóriák és teendők:
• KOVIR 1: pozitív PCR- vagy gyors-teszttel rendelkező, bizonyíthatóan fertőzött, vagy
akit a háziorvosa annak minősít
o teendő: a jelenleg aktív fertőzöttek, ha állapotuk megengedi, home office-ban
dolgozhatnak
o amint kiderül a fertőződés ténye, azonnal köteles a közvetlen felettesét és a Wigner
FK Titkárságot a titkarsag@wigner.hu címen értesíteni.
o aki gyógyulttá van nyilvánítva (akár az elégséges karantén-napok letöltése
után, vagy egy negatív teszt felmutatása esetén), jelentse azt a
titkarsag@wigner.hu címen, hogy az aktív fertőzöttek nyilvántartásából törölni
lehessen.
o a betegség eltitkolása, be nem jelentése fegyelmi eljárást von maga után.
• KOVIR 2: közvetlen kontaktba került KOVIR 1-es személlyel
o oltott munkavállaló esetében alapvetően rá van bízva, hogy felelős
munkavállalóként miként cselekszik. Ha a betegség tünetei mutatkoznak
rajta, illetve PCR vagy gyors-teszt eredményeként kimutatott a fertőzése,
akkor a fenti KOVIR 1 kategóriába kerül.
o a nem-oltott munkavállaló önkéntes alapon, vagy a szűkebb munkahelyén
dolgozó kollégák kérésére, a kontakt-nyilvántartást vezetni köteles. Egyébként
az előző pont érvényes rá.
A Vezetői Tanács ülése a továbbiakban havonta 1 alkalommal személyes részvétellel a 3. épület
Tanácsteremben, 3 alkalommal online formában kerül megrendezésre, a Ms Teams felületén.
Oltottsági állapot nyilvántartása:
• A WÜR Találkozás-nyilvántartó oldalon az oltottsági állapot nyilvántartást önként
kitölthetik az aktív dolgozók, hogy nyilvántartásunk legyen az intézet oltottsági állapotáról.
A negyedik oltás bejegyzése is lehetséges.
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A továbbiakban a 60 év felettiek, krónikus betegek, Professor emeritusok, közérdekű
önkéntes munkaszerződéssel rendelkezők, egyéves belépővel rendelkező külső munkatársak
esetében nincsenek külön rendelkezések, az általános feltételek érvényesek rájuk is.
Maszkviselés, általános viselkedési szabályok:
• A maszk viselése a továbbiakban nem kötelező, kivéve a fentebb említett esetekben.
Gazdasági Igazgatóság, Titkárság:
• A Gazdasági Igazgatóság és a Titkárság munkatársainak egészsége megóvása érdekében
továbbra is kérünk mindenkit, hogy online, illetve telefonon igyekezzen ügyet intézni!
Személyes ügyintézésre továbbra is előzetes egyeztetés után van lehetőség.
Gyülekezési szabályok, online meetingek:
• Nincs létszám korlátozás.
Utazási szabályok:
• Az EU-n belüli (beleértve Svájc és Norvégia) utazásnál a továbbiakban nem nézzük az
EU-kompatibilis oltási igazolvány meglétét (bár elvárjuk annak meglétét, mert a hiánya túl
sok komplikációt okoz), azonban továbbra is megköveteljük, hogy a munkavállaló
tájékozódjon a célországban (beleértve a tranzitországot is) éppen érvényes beutazási és
regisztrációs szabályokról (pl. belépés előtt feltöltendő EU-kompatibilis oltási igazolás
szabálya). Sikertelen utazás esetén a figyelmetlenségéből eredő anyagi kárt a munkavállaló
köteles megtéríteni. A pandémia előtti intézeti utazási szabályok továbbra is érvényesek.
Azaz 30 napnál rövidebb utakat az osztály vagy szervezeti egység vezetője hagy jóvá, a 30
napnál hosszabb utazáshoz az intézetigazgatónak címzett indoklást kell küldeni a
Titkárságra, ami alapján az intézetigazgatók támogathatják vagy elutasíthatják az utazási
kérelmet. A 90 napnál hosszabb utazások elbírálása munkáltatói hatáskör.
• Az EU országokon kívüli utazás engedélyezésének feltétele az érvényes EUkompatibilis oltási igazolvány megléte (ajánlott a 3 vagy 4 oltás). Szintén feltétel, hogy az
utazás időtartamára a normál biztosítás helyett a korona vírus fertőzés költségeit is fedező
speciális biztosítás kerüljön megkötésre. Akinek nincs meg legalább két oltása, vagy nincs
érvényes EU-igazolványa, azok a főigazgatóhoz írt, a titkarsag@wigner.hu címre eljuttatott
levélben kérvényezhetik az útjukat. Ilyenkor főigazgatói engedély birtokában lehet
elindítani a WÜR-ben az utazás szervezését.
• Az uniós digitális oltási igazolvány az EESZT WEB-oldalról letölthető.
• Hazautazással kapcsolatos szabályok: EU, Svájc, Izland, Norvégia és USA országokból
hazatérő kollégák esetén nem szükséges karantén az intézetbe belépés előtt, a többi ország
esetén ajánlott a 2-3 nap karantén-jellegű várakozás és 3-5 napokon a maszkviselés.
• Aki külföldön reked és 3 hónapon túli távolléte keletkezik, akkor a 3 hónapon túli időszakra
fizetés nélküli szabadságot kell kivenni.
• Utazás tervezésekor mindig elsődlegesen irányadóak a kormány által hozott szabályok.
Tájékozódásra a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldal nyújt hivatalos
információkat.
• Az utazáshoz kapcsolódó tesztek költségei akkor számolhatóak el projektre, ha azt az adott
projekt feltételei megengedik. Egyéb esetekben az osztályvezetővel kell megegyezni a
költségek osztályrezsire történő terheléséről.
• Központilag csak a főigazgató által elrendelt, bizonyítottan az intézet érdekében történő
utazás esetén finanszírozható a koronavírus teszt.
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Külföldről érkező kollégákra vonatkozó szabályok:
• A külföldről érkező kollégák és vendégek esetében az ajánlott karanténidőszak 2-3 nap, s
ajánlott a vendég részéről a maszkviselés az intézetbe való belépése után 3-5 napig. Az
EU-ból, USA-ból, Izlandról, Norvégiából vagy Svájcból érkezők esetén nem szükséges
karantén.
• Az apartmanok a továbbiakban a normál üzemmódban vehetők igénybe (azaz alapesetben
maximum 2 hétre foglalhatóak le).
• A külföldi kollégák hosszabb távú elhelyezését a vendég fogadójának figyelemmel kell
kísérnie és segítenie annak megoldását.
• 2022. június 1-től a Wigner FK pihenőszobái is rendelkezésre állnak rövid idejű
vendégfogadásra.
A járványhelyzetre vonatkozó hivatalos szabályok:
• A Magyar Kormány központi tájékoztató oldala: koronavirus.gov.hu
• Regisztráció koronavírus elleni oltásra, illetve további hivatalos információk az oltásról:
https://vakcinainfo.gov.hu/
• A Főigazgatói utasítások elérhetőek a Dokumentum szerveren, illetve a wigner.hu
oldalon: https://wigner.hu/hu/covid19, angol nyelven: https://wigner.hu/en/covid19
Kérjük, hogy felelős munkavállalóként továbbra is kísérjék figyelemmel
az intézményi tájékoztatási csatornákat, így elsősorban a VT jegyzőkönyvet,
illetve a Wignerusers levelezőlistát, illetve a wigner.hu honlapot!
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