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Jelenleg érvényes szabályok a koronavírus elleni védekezésre 
a Wigner Fizikai Kutatóközpontban 

 
A június 7.-i WIT-egyeztetés alapján az ügyeleti rend 2021. június 16.-án megszűnik, a 

munkarend a normál ütemre áll vissza. 
 

Továbbra is fennálló szabályok: 
 
KOVIR kategóriák és teendők: 

• KOVIR 1: pozitív teszttel rendelkező, bizonyíthatóan fertőzött, vagy akit a háziorvosa 
annak minősít 

o teendő: a jelenleg aktív fertőzőttek, 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, 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 
o Az intézetbe újra belépni legkorábban a gyógyulás tényét megerősítő orvosi 

igazolás kiállítását követő 7. napon lehet, az igazolást kérjük a 
titkasag@wigner.hu címre eljuttatni. Amennyiben a koronavíruson átesett 
kolléga munkaköre megköveteli, hogy sok emberrel találkozzon a munkája 
során, úgy a vezetőség dönthet PCR teszt megköveteléséről az intézetbe való 
belépéshez. Ilyen esetben a teszt költségeit az Wigner FK állja. 

• KOVIR 2: közvetlen kontaktba került KOVIR 1-es személlyel 
o teendő: 7 nap önkéntes karanténba kell vonulnia, a 7 nap onnantól számítódik, 

hogy a találkozás megtörtént, illetve tünetes koronavírusossal egy háztartásban 
élők esetén a plusz 7 nap a koronavírusos személy gyógyulttá nyilvánításától 
számítódik; amint kiderül a KOVIR 2-es lét ténye, azonnal (!) köteles a 
közvetlen felettesét és a Wigner FK Titkárságot a titkarsag@wigner.hu címen 
értsíteni 

• Tüneteket észlelő, de még nem tesztelt kolléga: maradjon otthon, és értesítse a 
kontaktjait, hogy a megfelelő elővigyázatossági lépéseket megtehessék  

 
A Vezetői Tanács továbbra is online formában kerül megrendezésre, a Ms Teams felületén. 
 
Találkozás nyilvántartó:  

• A WÜR Találkozás nyilvántartó felületen a kontaktok vezetését továbbra is kérjük. 
• A WÜR Találkozás-nyilvántartó oldalon elkészült az oltottsági állapot nyilvántartása, 

amit önként kitölthetnek az aktív dolgozók, hogy nyilvántartásunk legyen az intézet 
oltottsági állapotáról. 

 
60 év felettiek, krónikus betegek, Professor emeritusok, közérdekű önkéntes 
munkaszerződéssel rendelkezők, egyéves belépővel rendelkező külső munkatársak: 

• A továbbiakban a 60 év alattiakra vonatkozó feltételekkel látogathatják az intézetet. 
 
Maszkviselés, általános viselkedési szabályok: 

• A saját munkaegységén kívül, beltéren mindenkinek kötelező a maszk viselése. 
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Gazdasági Igazgatóság, Titkárság: 
• A Gazdasági Igazgatóság és a Titkárság munkatársainak egészsége megóvása 

érdekében mindenkit kérünk, hogy online, illetve telefonon igyekezzen ügyintézni! 
Személyes ügyintézésre továbbra is előzetes egyeztetés után van lehetőség.  
 

Gyülekezési szabályok, online meetingek: 
• A gyülekezés maximális létszáma 10 fő! 
• Gyülekezés esetén maszk viselése kötelező! Ez alól csak az előadó (szemináriumot tartó 

kolléga) mentesül. 
 
Utazási szabályok: 

• 5 (+ 1 + 1 utazás) nap megengedett EU-n belül, ennél hosszabb időre igazgatói előzetes 
engedély szükséges. 

• A WÜR-be az utazás csak akkor vihető fel, ha erre a főigazgató előzetesen engedélyt 
adott, ez az utazás megindoklásával a titkarsag@wigner.hu címre küldött e-mailben 
kérhető. 

• Utazás tervezésekor mindig elsődlegesen irányadóak a kormány által hozott szabályok 
(piros, sárga, zöld országkategóriák). Tájékozódásra a 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldal nyújt hivatalos információkat. 

• A teszt elvégzése utazás esetén akkor számolható el projektre, ha azt az adott projekt 
feltételei megengedik. 

• Központilag csak a főigazgató által elrendelt, bizonyítottan az intézet érdekében történő 
utazás esetén finanszírozható a koronavírus teszt. 

 
Külföldről érkező kollégákra vonatkozó szabályok (2021.szeptember 15-ig) 

• A külföldről érkező kollégák és vendégek esetében a karanténidőszak két hét, 
ugyanakkor könnyítés kérhető a főigazgatótól (egy hét) a titkarsag@wigner.hu címen 
keresztül. Az EU-ból, USA-ból, Norvégiából vagy Svájcból érkezők esetén egy hét a 
karantén. 

• Az apartmanok a külföldről érkező kollégák számára foglalhatók le a 10 napos hatósági 
karantén idejére (elsősorban a rossz járványügyi mutatókkal rendelkező, ázsiai 
országokból érkező külföldieknek). 

• A karantén letelte után a külföldi kollégáknak más szálláshelyet kell bérelniük. A 
külföldi vendéget – az apartmanok foglaltsága esetén –szállodában kell elhelyezni a 
karantén idejére. Erről a vendég fogadójának kell gondoskodnia. 

• Az intézetbe történő belépés 2 hétig abban az esetben sem megengedett, ha a külföldi 
kolléga az országba történő belépéskor nem kerül hatósági karanténba, és/vagy a 
szállását nem az intézet biztosítja. 

• Az intézetbe történő belépés előtt a külföldi kolléga beleegyezésével, a Wigner FK 
költségén ajánlott elvégezni egy vénás vérvizsgálatot, mely az oltás utáni védettségi 
szintet mutatja ki. 

• Karanténkötelezettség alól mentesítő igazolást az intézet vezetősége a küldő ország 
járványügyi helyzetének figyelembevételével ad ki (pl.: műszerek szervizelésének 
esetében). 
 

A járványhelyzetre vonatkozó hivatalos szabályok: 
• A Magyar Kormány központi tájékoztató oldala: koronavirus.gov.hu 
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• 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 a jelenlegi járványügyi helyzetben kiemelten kísérjék figyelemmel a 

hivatalos tájékoztatási csatornákat, elsősorban a VT jegyzőkönyvet, a Wignerusers 

levelezőlistát, illetve a wigner.hu honlapot! 
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