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80. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Szám: 160-1/2020 
Kelt: 2020. 08. 05. 
Topolya 
 

 A Topolya Községi Közigazgatási Hivataláról szóló határozat 45. és 47. szakasza (Topolya Község 
Hivatalos Lapja, 2016/19. szám) alapján, valamint a fertőző betegség járványa megjelenésének és 
terjedésének megakadályozására irányuló munkahelyi biztonsági és egészségi megelőző intézkedésekről 
szóló szabályzat 3. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2020/94. szám) kapcsolatban, a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője meghozza az alábbi 
 

TERVET 
A FERTŐZŐ BETEGSÉG JÁRVÁNYA MEGJELENÉSÉNEK ÉS TERJEDÉSÉNEK 

MEGAKADÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁRÓL  
TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁBAN 

 

1. Bevezető 
 

A munkahelyi biztonság és egészség területére vonatkozó előírások alapján a munkaadó köteles 

biztosítani a biztonságos és egészséges munkát az alkalmazottak és a munkakörnyezetben jelenlévő 

személyek számára, illetve alkalmazni valamennyi szükséges megelőző intézkedést a fertőzés és a 

megfertőződés kockázatának megakadályozása, csökkentése vagy elhárítása céljából, szem előtt tartva a 

jelenlévő COVID-19 fertőző betegség járványát. 

Figyelembe véve a fertőző betegség járványa megjelenésének és terjedésének megakadályozására 

irányuló munkahelyi biztonsági és egészségi megelőző intézkedésekről szóló szabályzatban (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 2020/94. szám) előírt kötelezettségeket, a Községi Közigazgatási Hivatal a fertőző 

betegség megjelenésének és terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedések alkalmazásáról szóló 

jelen tervben megállapítja azokat az intézkedéseket és tevékenységeket, melyek a fertőzőbetegség-járvány 

megjelenésének megakadályozása érdekében növelik és előmozdítják az alkalmazottak biztonságát és 

egészségét, valamint azokat az intézkedéseket és tevékenységeket, amelyeket a fertőző betegség 

járványának megjelenése esetén foganatosítanak az alkalmazottak munkahelyi biztonsága és egészsége, 

valamint a jelenlévő személyek védelme érdekében. 

A fertőző betegség megjelenésének és terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedések 

alkalmazásáról szóló terv szerves része a topolyai KKT, a Topolya Községi Közigazgatási Hivatala 

környezetében lévő minden munkahelyet érintő kockázatbecslési aktusnak, száma: 160-7/2008-IV, 2008. 

05. 06. 

 
2. A fertőző betegség járványa megjelenésének megakadályozására vonatkozó megelőző 

intézkedések és tevékenységek 

A fertőző betegségek járványa megjelenésének és azok terjedésének megakadályozása érdekében a 
Községi Közigazgatási Hivatal az alábbi intézkedéseket és tevékenységeket alkalmazza: 

- írásos útmutatásokat és utasításokat biztosít a fertőző betegség járványa megjelenésére 
megakadályozására vonatkozó intézkedésekről és eljárásokról, amelyek tartalmazzák a fertőző 
betegség tüneteiről szóló információkat is; 

- a szükségletek és a lehetőségek szerint kevesebb számú alkalmazottal szervezi meg a munkát, 
az illetékes szervek iránymutatásaival és ajánlásaival összhangban; 

- elvégzi az alkalmazottak és a Községi Közigazgatási Hivatal épületébe, ahová nagyszámú 
alkalmazott jár dolgozni, belépő látogatók testhőmérsékletének érintkezésmentes mérését, 
valamint egyéb hasonló intézkedéseket a betegségre vonatkozó indikációkkal összhangban, 
mégpedig az illetékes szervek iránymutatásaival és ajánlásaival, valamint a munkahely 
jellemzőivel összhangban; 

- megfelelő védőfelszerelést (védőmaszkokat, arcvédő pajzsok és egyebek) biztosít az 

alkalmazottaknak, az illetékes szervek iránymutatásaival és ajánlásaival, valamint a munkahely 

jellemzőivel összhangban; 

- fertőtlenítőszőnyeget biztosít azokban az épületekben, ahová nagyszámú alkalmazott jár 

dolgozni, illetve azokban az épületekben, ahová nagyszámú felhasználó érkezik; 
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- biztosítja a találkozók online konferencia és egyéb alkalmazások által történő megtartását; 

- fokozott higiéniát biztosít, és fertőtlenítést végez a munka- és mellékhelyiségekben, ami 

magában foglalja a helyiségek rendszeres fertőtlenítését és a munkahelyiség gyakori 

szellőztetését; 

- a kézmosáshoz elegendő mennyiségű szappant, kéztörlőt, folyó vizet és alkohol alapú 

kézfertőtlenítőt biztosít az alkalmazottaknak; 

- biztosítja minden olyan felület rendszeres tisztítását, amelyen gyakran érintenek meg a 

munkahelyen, különösen az olyan helyiségek és eszközök esetében, mint a mosdók, az 

ajtókilincsek, a vezetékes telefonok, a számítógépes felszerelések és egyéb munkaeszközök; 

- nyilvántartást vezet a munka- és mellékhelyiségek megszervezett és elvégzett fertőtlenítéséről; 

- utasítást dolgoz ki a munkálatok kivitelezőivel, a beszállítókkal, elosztókkal és a külsős 

munkatársakkal való biztonságos és egészséges munkavégzéshez; 

- megszervezi és biztosítja a hulladék és a szemét rendszeres eltakarítását a helyiségekből, 

méghozzá úgy, hogy a szemetest a tartalmával való érintkezés nélkül lehessen üríteni. 

 

3. Intézkedések és tevékenységek a fertőző betegségek vagy a betegség tüneteinek az 

alkalmazottak körében történő megjelenése esetén 

 

Abban az esetben, ha a Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottai körében megjelenne a fertőző 

betegség, az alábbi intézkedéseket és tevékenységeket kell végrehajtani:  

 

- a helyiséget, amelyben a fertőzött alkalmazott tartózkodott, fizikailag és vegyileg fertőtleníteni 

kell és kiszellőztetni, az illetékes szervek iránymutatásai és ajánlásai alapján; 

- biztosítani kell a helyiségekbe való belépés és az azokból való kilépés eljárásának tiszteletben 

tartását, a munkahelyi személyes védelemre szolgáló, előírt eszközök és felszerelések kötelező 

használata mellett, valamint minden egyéb óvintézkedés betartása mellett a munkafolyamat 

során; 

- meg kell határozni az alkalmazottak munka- és mellékhelyiségeken keresztüli mozgásának 

irányát, hogy ne kerüljön sor szükségtelen érintkezésre; 

- azon dolgozók esetében, akik abban a helyiségben dolgoztak, ahol a fertőzött dolgozott, meg 

kell szervezni mozgásuk ellenőrzését; 

- csak a szükségesre kell korlátozni azoknak a dolgozóknak az érintkezését, akik abban a 

munkaegységben dolgoznak, ahol a fertőzött alkalmazott tartózkodott; 

- egyéb intézkedéseket is végrehajtunk az illetékes szervek iránymutatásai és ajánlásai szerint. 

 

4. Az alkalmazottak kötelezettségei 

 

Az alkalmazottak kötelesek: 

- végrehajtani minden megelőző, munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi intézkedést saját és 

a többi alkalmazott egészségének megőrzése érdekében; 

- rendeltetésszerűen használni az előírt, a munkahelyi személyes védelemre szolgáló eszközöket 

és felszereléseket, s óvatosan bánni velük, hogy ne veszélyeztessék saját és más személyek 

biztonságát és egészségét; 

- rendszeres és szabályos kézmosással gondoskodni a személyes higiéniáról; 

- kötelezően tájékoztatni a vezetőt, amennyiben a fertőző betegség tüneteit észlelik magukon, 

másik dolgozón vagy valamelyik családtagjukon; 

- a munkakezdés előtt átnézni munkahelyét, beleértve a használt munkaeszközeit, valamint a 

munkahelyi személyes védelemre szolgáló eszközöket és felszereléseket, hiányosság esetén 

pedig értesítenie kell a vezetőt; 

- távozáskor olyan állapotban hagyni a munkahelyet és az eszközöket, hogy ne veszélyeztesse a 

többi dolgozót; 
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- az értesüléseivel összhangban azonnal értesíteni a munkaadót azokról a szabálytalanságokról, 

károkról, veszélyekről és egyéb olyan jelenségekről, amelyek veszélyt jelenthetnek a saját és a 

többi alkalmazott munkahelyi biztonsága és egészsége szempontjából; 

- együttműködni a vezetővel és a munkahelyi biztonságért és egészségért felelős személlyel a 

további, elengedhetetlen munkahelyi biztonsági és egészségi intézkedések végrehajtásában. 

Az alkalmazottak viselkedése a fertőző betegség vagy a fertőző betegség tüneteinek megjelenése 

esetén: 

 

- amennyiben az alkalmazottak a fertőző betegség tüneteit észlelik, kötelesek az illetékes 

egészségügyi intézményhez fordulni, s erről értesíteni közvetlen felettesüket, a megfelelő 

dokumentációt (igazolás a munkavégzésben való átmeneti akadályozottságukról, utalvány, 

izolációról szóló végzés, stb.) eljuttatni a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes 

szolgálatához; 

- amennyiben az alkalmazott egyéb betegség tüneteit észleli, köztük megnövekedett 

testhőmérsékletet és hasonló tüneteket, köteles az illetékes egészségügyi intézményhez 

fordulni. Ez magában foglalja azt is, hogy a betegség tüneteit (megnövekedett testhőmérséklet, 

stb.) produkáló alkalmazottak semmiképpen sem tartózkodhatnak a Községi Közigazgatási 

Hivatal helyiségeiben. Az erről szóló megfelelő dokumentációt (igazolás a munkavégzésben 

való átmeneti akadályozottságukról, utalvány, izolációról szóló végzés, stb.) eljuttatni a 

Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szolgálatához; 

- amennyiben az alkalmazott a munkahelyére történő belépéskor a betegség tüneteit 

(megnövekedett testhőmérséklet, stb.) észlelik, azonnal az illetékes egészségügyi intézménybe 

kell küldeni, s köteles erről értesíteni közvetlen felettesét. Ebben az esetben is el kell juttatnia a 

megfelelő dokumentációt (igazolás a munkavégzésben való átmeneti akadályozottságukról, 

utalvány, izolációról szóló végzés, stb.) a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes 

szolgálatához; 

- amennyiben az alkalmazottnak az illetékes állami szerv meghatározott időtartamra vonatkozó 

karanténról szóló dokumentumot ad ki, köteles azt megküldeni közvetlen felettesének; 

- amennyiben az alkalmazott fertőzött személlyel került kapcsolatba, otthoni munkára utalják, s 

vizsgálat és esetleges tesztelés céljából köteles az illetékes egészségügyi intézményhez 

fordulni. Amennyiben a teszt pozitív, a távollétet betegszabadságként jegyzik, a megfelelő 

orvosi dokumentáció mellett. Amennyiben a teszt negatív, az alkalmazott visszatér a 

munkahelyére. Amennyiben az alkalmazottat nem tesztelték le, s hazaküldték azzal, hogy 

figyelje egészségi állapotát, s jelentkezzen ismét, ha jelentkeznek a tünetek, az orvostól kapott 

tanácsot be kell tartania az alkalmazottnak, s erről értesítenie kell a felettesét. 
 

5. A megelőző intézkedések és tevékenységek végrehajtása és végrehajtásának ellenőrzése 

iránti felelősség 
 

A fertőző betegség járványa megjelenésének és terjedésének megakadályozására vonatkozó 

intézkedések alkalmazásáról szóló terv intézkedéseinek és tevékenységeinek végrehajtásáért és 

ellenőrzéséért, illetékességükkel összhangban, a szervezeti egységek vezetői felelősek. 

Az alkalmazottak munkahelyi biztonságára és egészségére vonatkozó intézkedések 

hatékonyságának és alkalmazásának ellenőrzését a munkahelyi biztonságért és egészségért felelős illetékes 

személy végzi. 
 

6. Összefoglaló 
 

A fertőző betegség járványa megjelenésének és terjedésének megakadályozására vonatkozó 

intézkedések alkalmazásáról szóló terv célja, hogy biztosítsa a fertőző betegség megjelenése kockázatának 

csökkentését a Községi Közigazgatási Hivatalban. A Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben 

tartózkodó valamennyi alkalmazott és személy köteles betartani a tervben meghatározott valamennyi 

intézkedést. 

Járvány kihirdetését vagy fertőző betegség megjelenését követően, e terv alapján készítjük el az 

útmutatásokat – szakmai utasításokat az adott fertőző betegségre vonatkozóan, a járványügyi szolgálattal 

együttműködve. 
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7. Hatálybalépés 

 

E terv a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 

hatályba.  

 

Szedlár Péter, s.k. 

a Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 

Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 

2020. évi előfizetés 15.000,00 dinárt tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi 

költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára. 

Sor- 

szám 

 

T A R T A L O M  

 

Oldal 

   

80. Terv a fertőző betegség járványa megjelenésének és terjedésének 

megakadályozására vonatkozó intézkedések alkalmazásáról Topolya Községi 

Közigazgatási Hivatalában 305 


