Az ÖKOT 2021. október 15-ei határozata a munkavégzés rendjéről és koronavírus járvány
hatásainak csökkentése érdekében követendő eljárásokról

A járványügyi helyzet javulása, az átoltottság és az elérhető oltások lehetővé teszik az enyhítéseket
az Ökológiai Kutatóközpont járványügyi intézkedéseiben.
Az ÖK járványügyi intézkedések követhetőségének érdekében az enyhítések mellett a fennmaradó
intézkedéseket egységes szerkezetbe foglalva jelen határozat tartalmazza és egyidejűleg minden
korábbi ÖKOT határozat, illetve járványügyi intézkedésre vonatkozó Főigazgatói Utasítás 2021.
október 18-ával hatályát veszti.
1. A Főigazgató a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos ÖK-s intézkedések meghozatalára és a
védekezés operatív irányítására létrehozta az Ökológiai Kutatóközpont Operatív Tanácsát
(ÖKOT). A Tanács tagjai: a Főigazgató, az intézetek Igazgatói és az Ügyvezető igazgató és
helyettese. A Tanács a járványügyi helyzet alakulásának függvényében újra megkezdi
működését, áttekinti az ÖK védekezésének helyzetét és ajánlásokat fogalmaz meg a
Főigazgató számára. A Főigazgató bármikor kezdeményezheti a Tanács összehívását, illetve
más tagok meghívását.
2. Az Ökológia Kutatóközpontban újra a helyszíni munkavégzés az alapértelmezett. Az otthoni
munkavégzést az intézet igazgatója, a gazdasági igazgató illetve az ügyvezető igazgató
engedélyezheti, mérlegelve a helyszíni munkavégzés szükségességét, illetve a munkavállaló
veszélyeztetettségét. Aki otthoni munkavégzésben szeretne dolgozni, az kezdeményezze
ennek engedélyezését – az indokok megadásával – igazgatójánál.
3. A külföldi szakmai utak jóváhagyásának módja a járvány előtti szabályozás szerint, intézeti
szinten zajlik. Kérjük az utazó munkatársakat az utazásukkal, illetve a visszaérkezésük utáni
kötelezettségeikkel kapcsolatban figyeljék a Kormány ezirányú rendelkezéseit.
4. A csoportos megbeszélések teljes tilalma megszűnik. Amennyiben a résztvevők mindegyike
védettségi igazolvánnyal rendelkezik (ajánlottan két héttel a második oltás után) az Ökológia
Kutatóközpontban 10 főig további korlátozás nélkül tartható megbeszélés. 10 főnél nagyobb
létszámú megbeszélések kerülendők, engedélyezése igazgatói (intézeti, gazdasági vagy
ügyvezetői) hatáskörébe tartozik.
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5. A koronavírussal kapcsolatban minden dolgozónak bejelentési kötelezettsége van, ha nála,
vagy közvetlen környezetében (vele egy háztartásban élők) igazolt koronavírus-fertőzött van.
A bejelentést emailben az intézetigazgatójának és ezzel együtt az erre dedikált
koronavirus@ecolres.hu címen kell megtenni. Fertőzött dolgozó bejelentése és tájékoztatása
alapján a kontaktuskutatást az adott intézet igazgatója haladéktalanul megkezdi. A
kontaktuskutatáshoz a bejelentő jelezze, hogy a tünetek megjelenése előtti 10 napban az ÖK
melyik intézetében (intézeteiben) járt, mely munkatársai tekinthetőek szoros kontaktnak:
- személyes kapcsolatba kerülés [2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő];
- közös zárt légtérben tartózkodás [2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb
idő];
- közvetlen fizikai kapcsolat [pl. kézfogás].
6. Koronavírussal érintett munkatársak részére az alábbi karantén szabályok érvényesek, mely
időn belül az intézetek terültére nem léphetnek be:
- kontakt személyre vonatkozó karantén esetében, az érintettségtől számolt 10-ik napig,
- tünettel rendelkező beteg esetében az orvosával egyeztetett időpontig, de leghamarabb
a tünetek elmúlta után (láz, köhögés, stb.) 3 nappal, amennyiben legálabb 10 nap már
eltelt a tünetek megjelenésétől,
- tünetmentes fertőzött esetében pedig a pozitív teszttől számított 21-ik napig.
Valamennyi típusú karantén alól két negatív PCR teszt mentesít (melyek között legalább 48
óra telt el).
7. A nem védett munkatársak részére a közösségi terekben (konyha, könyvtár, szemináriumi
szoba, tárgyaló, stb.) kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, mely nem vonatkozik
a munkaszobákban állandó jelleggel együtt dolgozókra. A nem védett munkatársak részére
kötelező a maszkviselés abban az esetben is, ha egynél több személy utazik egy autóban
(kivéve, ha egy szobában dolgozó munkatársakról van szó). Védettségi állapottól függetlenül
mindenki számára kötelező a maszkviselés, amennyiben egy helyiségben négynél több
személy tartózkodik (workshop, szeminárium, megbeszélés stb.). E szabályozás alól kivétel
az, ha a személyek munkaszobájukban állandó jelleggel együtt dolgoznak. Védettségi
állapottól és létszámtól függetlenül a közösségi területen a maszkviselés mindenki részére
ajánlott.
8. További, intézetspecifikus szabályozásokat az intézetigazgatók jogosultak hozni.
9. A koronavírussal kapcsolatos összes dokumentum megtalálható az ÖK erre dedikált
honlapján: https://www.ecolres.hu/koronavirus.Felhívjuk minden dolgozó figyelmét a
változások követésére.
A fenti rendelkezések 2021. október 18-án lépnek érvénybe, visszavonásig érvényesek, illetve
bármelyik ÖKOT ülés után felülvizsgálatra kerülhetnek.
Budapest, 2021. október 15.
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