BE ZRt. intézkedések a koronavírus (COVID-19) megelőzésére
PARTNERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Partnerünk!

A Budapesti Erőmű ZRt. számos intézkedést vezetett be a korona vírus járvány terjedésének
megelőzése érdekében azért, hogy vevőink számára garantálni tudjuk a folyamatos hő- és
villamosenergia-termelést. Intézkedéseink elsősorban saját munkavállalóinkra vonatkoznak,
azonban vannak olyan intézkedések, amelyek az erőműveinkben munkát végző vállalkozókra
is érvényesek, melyekről munkakezdés előtt minden esetben tájékoztatjuk is Önöket!
Bevezetett intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk,
figyelembe véve a hazai járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket!

A járvány harmadik hullámának megfékezése érdekében fontosnak tartjuk, hogy ismételten
felhívjuk az Önök figyelmét az erőműveink területén betartandó legfontosabb szabályokra
röviden! A részletekről munkatársainktól kaphatnak tájékoztatást!
-

A BE ZRt. telephelyire történő belépés kizárólag a biztonsági őr által végzett
testhőmérséklet mérés után lehetséges. Részletes információk a biztonsági őrnél
megtalálhatók.
Erőműveink teljes területén kötelező az arcot eltakaró maszk használata.
Kötelező a rendszeres kézfertőtlenítő használata.
A munkavégzés során a BE ZRt. munkavállalóitól 1,5 méter távolságot kell tartani.
Az erőművek egyes helyiségeibe történő belépést korlátoztuk, illetve létszámkorláttal
szabályoztuk.

Munkatársaink esetleges fertőzöttségét 2020. novembere óta rendszeres időközönként
gyorsteszttel ellenőrizzük. A tesztek elvégzésére azért van szükség, hogy az esetlegesen
fertőzött munkatársakat a lehető leghamarabb kiszűrjük és megakadályozzuk a további
fertőzést.
Továbbá életbe léptettünk egy megbetegedési protokollt a munkatársaink számára, amelynek
célja, hogy az esetlegesen fertőzött-, vagy fertőzött személlyel kapcsolatba lépett
munkatársakat elkülönítsük az egészséges személyektől, ezzel is megakadályozva a járvány
szervezeten belüli terjedését.
Mindezzel nem csak saját munkatársaink számára, hanem Önök számára is csökkentjük a
kockázatát annak, hogy fertőzött személlyel lépjenek kapcsolatba!
A fent leírtak további erősítése miatt kérjük Önöket, hogy amennyiben a saját munkatársaik
között megjelenne a fertőzés vagy akár annak csak a gyanúja is, akkor azt Önök is kiemelten
kezeljék! Kérjük, hogy ilyen esetben, a munkatársaikat kizárólag negatív PCR teszt
eredménnyel engedjék ismételten a BE ZRt. erőműveiben munkába állni, munkát végezni.
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