Rendelkezés a koronavírus járvány hatásának megelőzésére, ill. csökkentésére

Tisztelt Partnerünk!
A Martin Metals Kft vezetése - az INOTAL Zrt vezetése által hozott intézkedésekkel
összhangban - a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a munkatársak és a
közösség, a gépkocsivezetők, valamint a vevők és szállítók egészségügyi
biztonságának fokozása érdekében az alábbi intézkedéseket hozza:
1) A 8104 Várpalota, Fehérvári út 26. című telephelyre történő belépés csak előre
bejelentett, vagy engedélyezett módon lehetséges.
2) A belépő személy köteles betartani a belépő helyeken kifüggesztett előírásokat és
nem utasíthatja vissza testhőmérséklete ellenőrzését.
3) Magas (38 fok feletti) testhőmérséklet esetén a belépő személy köteles alávetni
magát az elkülönítésnek az egészségügyi hatóságok további intézkedéséig.
4) A fertőzésveszély csökkentése érdekében a belépő személy köteles min. 1,5 m
távolságot tartani a helyi munkatársaktól. Ha a munkavégzés ennél kisebb távolságot
követel, a látogató köteles arcmaszkot és védőkesztyűt viselni, illetve eseti
fertőtlenítési műveleteknek alávetni magát.
5) A belépő gépkocsivezetők akár hoztak árut, vagy elszállítanak, kötelesek
• folyamatosan gondoskodni a higiéniai előírások betartásáról
• saját egészségi állapotukat, testhőmérsékletüket figyelemmel kísérni
• a hozott okmányokat szkennelésre átadni, vagy kérésre maguk beszkennelni
• várakozás közben a gépkocsiban, ill előírt várakozó helyen tartózkodni
• szájmaszkot és védőkesztyűt magukkal hozni, és azt viselni a 4) pont szerint
• a rakomány és a gépkocsi kezelése (rakodás) közben is betartani a távolságtartás,
valamint az egészség- és munkavédelmi eszközök használatára vonatkozó
előírásokat
6) Az előírásokat megsértő személyek belépése nem lehetséges, illetve el kell hagyniuk
a telephely területét.
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