IGAZGATÓI UTASÍTÁS
a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében
Tekintettel arra, hogy a koronavírus okozta COVID-19 járvány veszélye nem szűnt meg, a járványügyi
készültség ideje alatt - a vonatkozó jogszabályok betartásával - a VOKE Vasutas Művelődési Ház
működésének minél biztonságosabbá tétele, valamint mindannyiunk egészségének óvása érdekében az
alábbi Igazgatói Utasítást adom ki.
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a Művelődési Ház területén zárt térben a szájmaszk használata a Látogatók és a
munkatársak részére egyaránt kötelező.
Az irodákban, s az intézmény teljes területén az ügyintézések kapcsán az intézményt
Látogatók és a Művelődési Ház munkatársai számára egyaránt kötelező a szájmaszk viselése.
A takarító munkatársnak az intézmény főbejáratánál, a folyosó falára, valamint a közösségi
terek előterében kihelyezett kézfertőtlenítő tartály kézfertőtlenítő folyadékkal való
folyamatos feltöltéséről minden nyitvatartási napon gondoskodnia kell.
A takarító az intézmény reggeli nyitását követően, minden kézzel érintkező felületet (pl:
kilincsek, korlátok, csaptelepek, székek, asztalok stb.) fertőtlenít. A folyosók, közösségi terek,
mosdók virucid szerekkel való fertőtlenítő tisztítását naponta – az igénybevétel szerint naponta
többször is - szükséges elvégezni. A rendezvények előtt és a rendezvények után minden esetben
el kell végezni a fertőtlenítő tisztításokat.
Takarító a számítástechnikai teremben a számítógépek bekapcsoló gombjainak,
billentyűzeteinek és egereinek fertőtlenítő tisztítását az igénybevétel előtt és után is elvégzi.
A munkatársak a Látogatók által használt eszközök (pl.: székek, asztalok) mozgatását követően
tisztítsák meg kezüket fertőtlenítő kézmosóval.
A technikus minden olyan digitális, számítástechnikai és hangtechnikai eszközön végezze el a
fertőtlenítő tisztítást, amelyet használ vagy használatba ad (pl.: projektor, laptot, mikrofon,
lejátszó eszközök ki-be kapcsoló gombjai stb.).
A takarítók gondoskodnak arról, hogy földszinti és az emeleti mosdókban folyamatosan legyen
kihelyezve kézfertőtlenítőszer.
A minden irodában biztosított kézfertőtlenítő használata a munkatársak részére kötelező.
Fokozott figyelemmel el kell végezni a közösségi terek, rendezvény- és oktatótermek
szellőztetését a termek igénybevétele előtt és után is.
A Művelődési Ház teljes területén mindenkinek – lehetőség szerint – ügyelnie kell az egymástól
való, ajánlott (1,5m) védőtávolság megtartására!
Az intézményt csak tünet-és lázmentes, magát egészségesnek érző vendég látogathatja,
veheti igénybe szolgáltatásait, vehet részt a rendezvényeken.
A Művelődési Ház által szervezett közművelődési, közösségi rendezvényeire érkezők
testhőmérsékletét érintésmentes lázmérővel ellenőrizzük a főbejáratnál.
Az Intézményben terembérleti szolgálatatást igénybe vevők, civil szervezetek, közösségi
csoportok vezetői felelősek az adott csoporton belül a lázmérés elvégzéséért, a kötelező
szájmaszk használatáért. A lázméréshez az ezközt a Művelődési Ház biztosítja, az emeleti
irodában az ügyeletes munkatársnál átvehető.
Az informatikus munkatárs közzéteszi a Művelődési Ház látogatói számára az intézmény
honlapján, az online információs felületeken, valamint papíralapon kifüggesztve az intézmény
főbejáratánál, a termek, közösségi terek bejáratánál -, hogy milyen feltételekkel, a koronavírus
terjedését megelőző/lassító védekező szabályok, intézkedések betartásával tartózkodhatnak az
intézmény területén, vehetik igénybe annak szolgáltatásait.
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