Az ÖKOT 2021. április 10-i határozata a munkavégzés rendjéről
A fertőzésen átesettek illetve az oltottak számának növekedésével az ÖKOT módosítja a 2020.
november 10-i, munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezését, bővíti a helyszíni munkavégzésre
jogosultak körét. Az új rendelkezések értelmében:
1. Az Ökológiai Kutatóközpont dolgozói számára a továbbiakban is csak otthoni munkavégzés
engedélyezett!
2. Az 1. pont alóli kivételként engedélyt kapnak a helyszíni munkavégzésre azok a dolgozók, akik
a. személyes jelenléte nélkülözhetetlen bizonyos kutatások folytonos végzéséhez, illetve
az üzemeltetéshez;
b. a 60/2021. (II.12.) Kormányrendelet szerinti „védettségi igazolvánnyal” rendelkeznek,
annak érvényességi idején belül;
c. nem rendelkeznek „védettségi igazolvánnyal”, de igazolhatóan átestek a fertőzésen,
vagy már megkapták a koronavírus elleni védőoltás második dózisát is (részletek alább).
A fentieken túl, az intézetekben történő helyszíni munkavégzést az adott intézet igazgatója
elrendelheti, illetve a dolgozó kérésére engedélyezheti és ezzel együtt meghatározza annak
időtartamát, gyakoriságát és egyéb feltételeit. Nem intézetigazgatói alárendeltségbe tartozó
dolgozók esetén az ügyvezető igazgató illetve a gazdasági igazgató adhat engedélyt. Speciális,
telephelyi jellegzetességekkel kapcsolatos szabályozást (gépkocsihasználat, Nemzeti Botanikus
Kert, stb.) az intézetigazgatók hoznak, az ÖKOT-tal egyetértésben.
3. Bármilyen személyes részvételű csoportos tevékenység (megbeszélés, szeminárium, stb.)
megtartása – létszámtól függetlenül – továbbra is tilos!
A helyszíni munkavégzést igénylő dolgozók „védettségi igazolványukat” fényképezzék le és
küldjék el a koronavirus@ecolres.hu email címre. Adatvédelmi okokból az igazolványon az útlevél
száma, a személyi igazolvány száma és a QR-kód természetesen kitakarható, viszont fontos, hogy
a név és az érvényességi idő látható maradjon. Akik – bármilyen okból – nem kapták meg a
„védettségi igazolványt”, azok számára is lehetséges a helyszíni munkavégzés, ha igazolják, hogy
hat hónapnál nem régebben átestek koronavírus-fertőzésen illetve ha két hétnél régebben megkapták
bármely koronavírus-elleni vakcina második dózisát is. (Fertőzésen való átesés esetén a
felgyógyulástól számított 6 hónapig lehetséges a bejárás.) Kérjük, hogy ebben az esetben a fentiek
igazolását (zárójelentés, orvosi igazolás, oltási igazolás, pozitív PCR-teszteredmény) küldjék el, a
szenzitív adatok (egyéb egészségügyi információk, stb.) kitakarásával. A dolgozókat az ÖKOT
emailben értesíti a helyszíni munkavégzés engedélyezéséről és annak időtartamáról, a helyszíni
munkavégzés ezután kezdhető meg.
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes! Az ÖKOT a
tudomására hozott egészségügyi információkat csak a helyszíni munkavégzésre való jogosultság
engedélyezésére illetve annak időtartamának meghatározására használja fel, ezek után törli. Az
ÖKOT csak a jogosultság meglétének tényét és időtartamát tárolja.
Szintén felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ÖKOT 2020. szeptember 11-i, maszkviselésről szóló
határozata továbbra is érvényben van, kérjük annak betartását!
A fenti rendelkezések az ÖKOT 2021. április 10-i jóváhagyásával azonnal életbe lépnek.
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