Koronavírus – tájékoztatás
Kedves Ügyfeleink, Hallgatóink, Vizsgázóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Training360 Kft. megelőző intézkedéseiről az újonnan kimutatott
koronavírus európai megjelenése kapcsán.
Elővigyázatossági okokból megtesszük a szükséges óvintézkedéseket, mivel oktatóközpontunkban
számos helyről és nagy létszámban fordulnak meg hallgatók, vizsgázók, vendégek, illetve itt dolgoznak
munkatársaink, akikért szintén felelősek vagyunk.
A Kínában felbukkant, tüdőgyulladással járó megbetegedés okozója egy újonnan kimutatott
koronavírus, amely cseppfertőzéssel terjed, légúton fertőzhet, megbetegedéskor az alsó légutakat
támadja. A megbetegedés első tünetei, a láz és eleinte száraz köhögés, jellemzően a fertőzést követő
5-6. napon jelentkeznek. Ezt követően hurutos köhögés, majd a fulladásos tünetetek szinte teljes
mértékben megerősítik fertőzöttséget. A vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet, ez idő alatt is
fertőz, vagyis a körülbelül kéthetes, tünetmentes időszakban is továbbadható a betegség.
Kínán kívül, a vírus már több európai országba is tovább terjedt. Az ANTSZ korábbi jelentése alapján
Európában a következő országokban jelentettek megbetegedést: Magyarország, Franciaország,
Németország, Finnország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Svédország, Nagy-Britannia és
Belgium, Svájc, Horvátország, Ausztria, Dánia, Norvégia, Románia, Görögország, Észak-Macedónia,
valamint Litvánia, Észtország, Belarusz Köztársaság, San Marino, Hollandia, Grúzia.
Mindenképpen javasoljuk, hogy Önök is keressék fel a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapját
az aktuális tájékoztatásokért: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztatok

A vírus terjedésének gyorsasága miatt az alábbi kérésekkel fordulunk Önökhöz.
-

Kérjük, hogy amennyiben betegség jeleit, vagy a felsorolt tünetek valamelyikét érzékelik
magukon, ne jelenjenek meg tantermi oktatáson vagy vizsgán! Amennyiben szükséges,
igényeljenek a kapcsolattartók segítségével új időpontot, tanfolyam esetén pedig igényeljék az
online részvétel lehetőségét!

-

Kérjük, hogy amennyiben az elmúlt 2 hétben Önök (vagy Önökkel napi szinten érintkező
személy) tartózkodott Ázsiában, illetve olaszországi, vagy egyéb ismert gócpontokon, ne
jelenjenek meg tantermi oktatáson vagy vizsgán! Amennyiben szükséges, igényeljenek a
kapcsolattartók segítségével új időpontot, tanfolyam esetén pedig igényeljék az online
részvétel lehetőségét!

-

Kérjük, fokozott figyelemmel vegyék tudomásul és tartsák be a felsorolt higiéniai előírásokat!
Az általános vírusos időszakban (kifejezett figyelemmel a heveny légúti megbetegedések
megelőzésére) alkalmazott óvintézkedések és higiéniás rendszabályok az irányadóak.
o Tömegközlekedési eszközök használatát követően, oktatási épületbe érkezve azonnal
megfelelő módon (bő meleg szappanos vízben) alapos, perceken át tartó kézmosás
o Gyakori, bő meleg szappanos vízzel történő, alapos kézmosás nap közben
o Tüsszentéskor, köhögéskor az arc, száj takarása zsebkendővel vagy könyökhajlattal
o Alkoholos kézfertőtlenítő alkalmazása nap közben
o Lehetőség szerint szájmaszk viselése
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-

Kérjük, hogy mivel a koronavírus-készültség mellett, az országban az influenzavírus jelenleg
járványszerűen terjed, ezért igazolt influenzás megbetegedéssel vagy influenzás
megbetegedés tüneteivel se jelenjenek meg tantermi oktatáson vagy vizsgán!

Természetesen a lehető legbiztonságosabb környezet garantálása érdekében munkatársaink és
oktatóink felé is ugyanezekkel a kérésekkel fordultunk és ezek betartását rendszeresen ellenőrizzük.
Emellett az irodákban, oktatótermekben és a mosdókban folyamatosan elérhetővé tettünk
kézfertőtlenítő szappant és alkoholos gélt, illetve eldobható szájmaszkokat is.

Tantermi oktatáson vagy bármilyen vizsgán való megjelenésükkel a hallgatók, vizsgázók elismerik, hogy
előzetes kéréseink tudatában, kéréseinknek eleget téve jelennek meg az oktatáson, az
óvintézkedéseket és higiéniás rendszabályokat megjelenésükkel tudomásul veszik, szem előtt tartják,
lehetőség szerint maradéktalanul betarják.
A fenti kérések a koronavírus terjedésének korlátozása, a hallgatóink, vizsgázóink, ügyfeleink,
munkatársaink egészségének megtartása érdekében születtek. A Training360 Kft. legfontosabb értéke
az ember, ezen érték köré építjük a vállalati kultúránkat, és ennek próbálunk megfelelni a jelenlegi
helyzetben is.
Kérjük szíves együttműködésüket a kockázatok elkerülése és mérséklése érdekében! Az egészségünk
mindannyiunk szívügye kell, hogy legyen!

Kelt: Budapest, 2020. március 3.
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