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AZ INNO-COMP KFT. KORONAVÍRUS MEGELŐZÉSÉRE HOZOTT 

INTÉZKEDÉSEI KÜLSŐS PARTNEREK RÉSZÉRE 

HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:  2022. 01.15. 

Érintettek: az Inno-Comp Kft. telephelyén munkát végző külsős partnerek, vendégek 

 

A Covid-19 járványügyi helyzet megkívánja a vírusfertőzés megelőzésével kap-

csolatban hozott intézkedéseink folyamatos felülvizsgálatát. Kérném az alábbiak 

tudomásulvételét és szigorú betartását. 

 

Megelőző és higiénés intézkedések 

1. Szolgáltatót végző személy bármilyen vírus okozta tünet jelentkezése esetén nem léphet 

be az Inno-Comp Kft. telephelyére. 

 

 

2. Munkavégzést megelőzően kötelező a higiéniás kézmosás vagy kézfertőtlenítés. Szükség 

esetén az Inno-Comp Kft. területére kihelyezett kézfertőtlenítők használhatók. 

 

 

3. Közösen használt munkaeszközök, szerszámok esetén, amennyiben az nem kizárható, kesz-

tyűt kell használni. Az eszközhasználatot követően, de minimum 2 óránként kötelező a fer-

tőtlenítő kézmosás és kézfertőtlenítés. 

 

 

4. Távolság betartása és maszk viselésre vonatkozó szabályok 

Zárt térben két vagy annál több fő együtt tartózkodása esetén a szájmaszk használata min-

denkinek kötelező a 1,5 m-es távolság betartása mellett.  

A maszk a szájat és az orrot egyaránt takarja el, és felvételkor, használatkor a szűrővédő 

felület érintését mellőzni kell. A maszk felvételét minden esetben előzze meg egy higiéniás 

kézmosás. Abban az esetben, amikor szájmaszk nem használható- (pl. étkezés, dohányzás) 

az 1,5 m-es biztonsági távolság tartása szükséges. 

 

 

5. Nem Inno-Comp-os munkavállalók nem léphetnek be a kijelölt étkező helyiségekbe. Ven-

dégek, alvállalkozók (pl. karbantartók) részére kávét, vizet biztosíthat az Inno-Comp-os 

fogadó fél, de ennek elfogyasztása az étkezőn kívül történhet. Ahol megoldható, egyszer 

használatos poharakat kell használni. 
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6. Külső felek csak a készáru raktárnál kialakított kültéri dohányzót vehetik igénybe, 

egyébként a dohányzás nem engedélyezett az IC telephelyén.  

 

 

7. Külső partnerek, vendégek fogadása regisztrációhoz kötött. Kérjük jelezzék előre a terve-

zett érkezést a kapcsolattartó személynek, aki továbbítja a cégen belül illetékes részére.  

 

 

8. Vendégek, karbantartók, alvállalkozók, kivitelezők részére az alábbi mosdó helyiségek ke-

rültek kijelölésre: 

- a laborban: bejárati ajtónál kijelölt mosdó 

- az irodában: vendég mosdók kerültek azonosításra 

- a raktárban a fuvarozók részére került kialakításra egy elkülönített mosdó. 

 

9. Az Inno-Comp Kft. raktárába érkező, fuvarozást végző gépjárművezetőknek a 

maszkhasználat és a higiéniás kézfertőtlenítés kötelező. 

 

 

A jelen tájékoztatásban foglaltakat köteles minden alvállalkozó, külsős partner, szolgáltató tu-

domásul venni és a meghatározottak szerint eljárni mindannyiunk egészségének védelme ér-

dekében.  

 

Tiszaújváros, 2022.01.15 
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Torma Péter 

ügyvezető 


