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A FRAISA Csoportra a koronavírussal összefüggésben aktuálisan 
érvényes intézkedések listája, 2020. október 30-i állapot 
Valamennyi intézkedés a FRAISA Csoport ügyvezetése általi 
visszavonásig érvényes 
 
 
1. A dolgozókat felszólítjuk arra, hogy a privát és az üzleti területen egyaránt következetesen tartsák 

be a mindenkori országok kormányzatai és egészségügyi hatóságai által előírt magatartási, 
távolságtartási és higiéniai szabályokat, valamint a társaságok védelmi koncepcióit.  

2. A kontinensek közötti üzleti célú utazások tilosak. A szomszédos országokba tett üzleti utakat 
minimálisra kell csökkenteni, és az utazás csak feltétlen sürgősség és szükségesség, a mindenkori 
országban érvényes óvintézkedések (magatartási, távolságtartási és higiéniai szabályok) szigorú 
betartása esetén, valamint a mindenkori ügyvezetés jóváhagyásával megengedett. Belföldön 
csúcsidőben lehetőleg kerülni kell a tömegközlekedési eszközök használatát. Be kell tartani az adott 
ország speciálisan a tömegközlekedési eszközök használatára vonatkozó érvényes szabályait. 

3. A saját országon belül az üzleti utak a mindenkori országban érvényes óvintézkedések (magatartási, 
távolságtartási és higiéniai szabályok) szigorú betartása esetén megengedettek. 

4. Magáncélú utazásoknál is arra kérjük dolgozóinkat, hogy vegyék figyelembe az adott országok 
kormányzatainak és egészségügyi hatóságainak érvényben lévő magatartási, távolságtartási, 
karantén- és higiéniai előírásait.  

5. Telephelyeinken a dolgozóinknak, ugyanígy a látogatóknak, partnereknek és más külsős 
kontaktszemélyeknek kötelezően maszkot kell viselniük a telephelyeinkre való belépéstől 
kezdődően. Ez a termelési és adminisztrációs területekre egyaránt vonatkozik. Az adott telephelyre 
érvényes speciális kivételek lehetségesek, amennyiben az országspecifikus előírások megengedik. 

6. Valamennyi FRAISA telephelyen csak akkor szabad látogatókat fogadni, ha az adott országra 
érvényes speciális látogatói űrlapot legalább 24 órával a látogatás előtt kézbesítették a FRAISA 
kapcsolattartójának. Az ellenőrzés és a továbbítás a társaságonként meghatározott szervhez a 
mindenkori vendéglátó illetékességi körébe tartozik. A visszatérő látogató pedig a megbízó szerv 
illetékességi körébe! Ha az űrlap nem áll rendelkezésre időben, akkor a belépést meg kell gátolni. 

7. Amennyiben lehetséges, az üléseket és megbeszéléseket kizárólag elektronikusan bonyolítsák le. 
A fizikai jelenléttel járó ülések és megbeszélések megtartása csak az adott országban érvényben 
lévő óvintézkedések (magatartási, távolságtartási és higiéniai szabályok) és a mindenkori társaság 
védelmi koncepcióinak szigorú betartása mellett megengedett. Mindig szigorúan ügyelni kell arra, 
hogy az üléstermek szellőzése megfelelő legyen. 

8. Azoknak a dolgozóknak, akik a munkahelyi vezetőkkel történt egyeztetést követően otthonról 
dolgoznak, tartaniuk kell magukat a home-office tevékenységre vonatkozó helyileg érvényes 
munkaszabályokhoz.  

9. A külszolgálati tevékenység, valamint a ReTool szolgáltatás keretében az ügyfélspecifikus, valamint 
a törvényi óvintézkedések is magától értetődően figyelembevételre kerülnek.  
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10. A FRAISA területi képviselőknek és forgalmazói partnereknek tartott valamennyi oktatás, valamint 
ügyfélszeminárium további intézkedésig webináriumként kerül megtartásra.  

11. Az influenzatüneteket (légzési panaszok, köhögés vagy legalább 37,5 °C-os láz) mutató 
dolgozóknak otthon kell maradniuk, és a tüneteik, valamint a további eljárás vonatkozásában 
egyeztetniük kell az orvosukkal. A munkahelyi vezetőket és a HR-részleget erről telefonon kell 
értesíteni! 

 

Szívélyes üdvözlettel 
Josef Maushart, FRAISA Csoport VRP&CEO 


