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Koronavírus – tájékoztatás 

Kedves Ügyfeleink, Hallgatóink, Vizsgázóink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Training360 Kft. megelőző intézkedéseiről az újonnan kimutatott koronavírus eu-
rópai megjelenése kapcsán.  

Elővigyázatossági okokból megtesszük a szükséges óvintézkedéseket, mivel központunkban számos helyről és 
nagy létszámban fordulnak meg hallgatók, vizsgázók, vendégek, illetve itt dolgoznak munkatársaink. 

Aktuális információk itt találhatók: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztatok 

A vírus terjedésének gyorsasága miatt, és ügyfeleink visszajelzése alapján tantermi képzéseinket online, élő 
osztálytermi képzésekre (angol nevén röviden LVC) strukturáltuk át. 

Az LVC megoldás lehetővé teszi, hogy résztvevőink számára a tantermi képzés teljes élményét távolról elérhetővé 
tegyük a huszonegyedik század technológiai megoldásainak segítségével. A résztvevők videón követhetik a kép-
zés teljes időtartamát; ugyanazon laborokhoz és anyagokhoz kapnak hozzáférést, mint a helyszíni résztvevők; 
ugyanúgy tudnak az oktatótól kérdezni, mint a helyszíni résztvevők; ugyanazon tanúsítványokat kapják meg a 
képzés végén, mint a helyszíni résztvevők. 

Az LVC képzési forma a meghirdetett és az egyedi, céges tanfolyamoknál is megvalósítható. Több mint 250 kép-
zésünk érhető el ebben a formában. Próbálja ki Ön is!  A tanfolyamokkal kapcsolatban vagy ajánlatkérés esetén, 
kérjük, keresse munkatársainkat! 

Vizsgaközpontjaink előreláthatólag 2020. május végéig zárva tartanak, de addig vizsgázhat online  

Áprilisi és májusi PeopleCert vizsgaalkalmainkat elhalasztjuk. Jó hír viszont, hogy a  PeopleCert online vizsgázásra 
(pl. ITIL, PRINCE2) otthoni körülmények között is lehetőség van. Ehhez cégünk kedvezményes áron tud biztosítani 
vizsga utalványt (vouchert), melyek a kiállítástól számítva egy évig használhatók fel.  Bővebb tájékoztatásért és 
árakért kérjük, keresse vizsgaadminisztrátorunkat! 

Pearson VUE vizsgaközpontban letehető vizsgára való jelentkezés ezen időszakban pedig nem lehetséges. Több 
vizsgavendor, gyártó viszont lehetővé tette vizsgáik otthoni, online letételét. Amennyiben határidőre kell vizsgát 
letennie, kérjük, keresse fel az illetékes vizsgavendor weboldalát az online vizsgázás lehetőségével kapcsolatban. 

A fentiekkel kapcsolatos változtatás jogát fenntartjuk, kérjük figyelje weboldalunkat vagy kövesse hírlevelün-
ket! 

A Training360 Kft. elérhetősége 

Irodánkban jelenleg csak ügyeletet tartunk fenn. Kérdés esetén, kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elér-
hetőségeken (e-mail, munkahelyi mobil) vagy hívja központi telefonszámunkat! 

https://www.training360.com/kapcsolat 
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Egyéb  intézkedések, házirend (ha személyesen kell esetleg befáradnia)   

- Amennyiben az iroda látogatása elkerülhetetlen, kérjük, fokozott figyelemmel vegyék tudomásul és tart-
sák be a felsorolt higiéniai előírásokat! 

 

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 
o Lehetőség szerint szájmaszk viselése 

 
- Kérjük, hogy mivel a koronavírus-készültség mellett, az országban az influenzavírus jelenleg járványsze-

rűen terjed, ezért igazolt influenzás megbetegedéssel vagy influenzás megbetegedés ne látogassák iro-
dánkat!  

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

Esetleges későbbi tantermi oktatáson vagy bármilyen vizsgán való megjelenésükkel a résztvevők, vizsgázók elis-
merik, hogy előzetes kéréseink tudatában, kéréseinknek eleget téve jelennek meg az oktatáson, az óvintézkedé-
seket és higiéniás rendszabályokat megjelenésükkel tudomásul veszik, szem előtt tartják, lehetőség szerint ma-
radéktalanul 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 mindany-
nyiunk szívügye kell, hogy legyen! Köszönjük együttműködését! 

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 mindany-
nyiunk szívügye kell, hogy legyen! Köszönjük együttműködését! 

 

Frissítve: Budapest, 2020. április 17.   

 

Training360 Kft. Vezetősége 

 


