
A Work Right a koronavírus 
megállításáért

Mit tehet annak érdekében, 
hogy segítsen megállítani 
a koronavírus terjedését a 
munkahelyén



Attól a perctől kezdve, hogy elindul otthonról a munkahelyére, egészen 
addig, amíg hazaér, az Ön felelőssége, hogy védje önmagát, a munkatársait 
és családját a COVID19-vírustól. A következőket teheti azért, hogy 
csökkentse a vírus továbbadásának kockázatát és segítsen mindenkinek a 
világjárvány átvészelésében:

A munkahelyen
A munkáltatójának már be kellett vezetnie COVID-dal kapcsolatos biztonsági 
intézkedéseket. Ezeket mindenkor kövesse, akár dolgozik, akár szünetet tart.

Mosson kezet rendszeresen, és használjon 
kézfertőtlenítőt, ha nem tud kezet mosni

Tartson távolságot másoktól, és kerülje, hogy munka 
közben másokkal szemben helyezkedjen el

Ügyeljen rá, hogy munkahelye jól ki legyen szellőztetve, 
ahol lehetséges, nyitott ablakokkal és ajtókkal

Utazás munkába vagy munkából hazafelé

Kerülje a forgalmas időszakokat, és ha lehetséges, akkor 
a másokkal közösen használt közlekedési eszközöket is

Ha másokkal együtt, autóval kell utaznia, ragaszkodjon 
ugyanahhoz a csoporthoz, tartsa nyitva az ablakokat, 
viseljen az arcát takaró maszkot vagy ruházatot, és 
tartson távolságot, amennyire lehetséges

Kérje, hogy dolgozhasson ugyanabban a műszakban, 
mint azok a munkatársai, akikkel együtt él vagy együtt jár 
munkába

A következő honlapon érhető el tájékoztató az Ön számára a világjárvány 
alatt elérhető kormányzati támogatásról: https://www.gov.uk/coronavirus/
worker-support

https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support
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Ne feledje:

Ha Ön, vagy a háztartásában valaki tünetektől szenved, 
tájékoztassa a munkáltatóját, és ne menjen be a 
munkahelyére – védje munkatársait, barátait és családját

Ha Ön klinikai értelemben rendkívül veszélyeztetett, kérje 
meg a munkáltatóját, hogy magyarázza el az érvényben 
lévő intézkedéseket, amelyek segítenek megőrizni az Ön 
biztonságát a munkahelyén

Ha úgy érzi, hogy munkahelye nem biztonságos

Ellenőrizze a munkáltatója által bevezetett, COVID-dal 
kapcsolatos biztonsági intézkedéseket, és tegyen fel 
kérdéseket

Ha úgy érzi, hogy az intézkedések nem elégségesek, 
beszéljen erről a HR-részleggel vagy egy munkahelyi 
képviselővel

Ha még mindig vannak aggályai, bejelentheti ezt a Health 
and Safety Executive részére:

• Online at www.hse.gov.uk címen

• Hívhat minket a 0300 003 1647 telefonszámon – 
hétfőtől péntekig reggel 8:30 és du. 5:00 között 
(szerdánként de. 10:00 és du. 5:00 között)*

Bejelentését bizalmasan kezeljük

*A hívásokra az Ön standard hálózati tarifája vonatkozik, vagy nem számítanak 
fel díjat azokra, ha telefonos díjcsomagja lebeszélhető perceket tartalmaz.

További információk azzal kapcsolatban, hogy munkáltatójának milyen 
intézkedéseket kell tennie, valamint a világjárvány alatti biztonságos 
munkavégzéssel kapcsolatos tanácsok a következő címen érhetők el: http://
workright.campaign.gov.uk/Yorkshire

További információért tekintse meg a kormányzati iránymutatásokat a 
biztonságos munkavégzésről a következő címen: www.gov.uk/guidance/
working-safely-during-coronavirus-covid-19
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hse.gov.uk

Ez a szórólap több nyelven is elérhető. Olvassa be a QR-
kódot okostelefonjával, vagy használja az URL-címet az 
Ön által előnyben részesített változat letöltéséhez.

workright.campaign.gov.uk/worker-leaflet

A Work Right kampányról és a HSE-ről

A Work Right egy, a HSE által indított kampány, amelynek célja, hogy 
a vállalatok átgondolják az egészséggel és a biztonsággal kapcsolatos 
kérdéseket és azt, hogy ezek milyen módon vonatkoznak rájuk. A Health 
and Safety Executive (HSE) (Munkavédelmi Szervezet) Nagy-Britannia 
munkahelyi egészséggel és biztonsággal foglalkozó országos szabályozó 
testülete. A HSE munkája a munkával kapcsolatos rossz egészségi állapot, 
sérülések vagy halálesetek megakadályozása felügyeleti intézkedések 
révén, amelyek egész iparágak viselkedésének befolyásolásától az egyes 
vállalatokra irányuló, célzott beavatkozásokig terjednek.

Ulotka jest dostępna w języku polskim, zeskanuj kod QR swoim smartfonem lub 
użyj adresu URL, aby ją pobrać.

Broșura este disponibilă în limba română; scanați codul QR cu smartphone-ul 
dvs. sau folosiți adresa URL pentru a o descărca.

http://hse.gov.uk
https://workright.campaign.gov.uk/worker-leaflet

