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PROTOKOLL KORONAVÍRUS FERTŐZÉS GYANÚS MUNKAVÁLLALÓ ELSZÁLLÍTÁSA, 

ILLETVE MEGBETEGEDÉSE ESETÉN 
 

A jelenlegi koronavírus járvány miatt bevezetett járványügyi készültség időszaka alatt, 
amennyiben az Országos Mentőszolgálat munkavállalónkat koronavírus fertőzés gyanújával 
kórházba szállítja, a következő protokollt kell követni. 
 

I. Járművezető, forgalmi munkavállaló esetén 
 
1. Amennyiben a mentő koronavírus fertőzés gyanújával a munkaideje alatt a forgalmi 

munkavállalót elszállítja, még az elszállítás előtt jelentési kötelezettsége van a VÜI 
Üzemeltetési Főosztály Forgalombiztonsági és Forgalomfelügyeleti Szakszolgálat 
Fődiszpécseri Csoportja (a továbbiakban: Fődiszpécseri Csoport) felé (+36                                       -
es mellék vagy +36                       ), metró és földalatti esetében a Központi Forgalmi 
Menetirányító (a továbbiakban: KFM) felé.   
 

2. A BKV Zrt. fődiszpécsere/KFM az információ tudomására jutását követően köteles a járművet 
a forgalomból azonnal kivonni. A jármű azon belső részét, amelyet a fertőzés gyanús 
munkavállaló érintkezett, le kell törölni fertőtlenítővel. Ezután a jármű elszállítására kiküldött 
tartalék járművezető csak védőkesztyű és szájmaszk viselésével vezetheti be a járművet a 
honos kocsiszínbe vagy divízióba. Az elhasznált védőfelszereléseket „Biológiai veszélyes 
hulladékgyűjtőbe” kell rakni és azt le kell zárni. 

 
3. A járműtelephelyre bevitt járművet külön, lehetőleg minden más járműtől elkülönítve kell 

tárolni mindaddig, amíg a fertőtlenítő takarítás meg nem történik.  
 
4. A fertőtlenítő takarítást csak és kizárólag kioktatott munkavállaló/ szerződéses partner 

munkavállalója végezheti, FFP2 maszkban, egyszerhasználatos por elleni védőruhában, 
lábbelit védő eldobható egyszerhasználatos cipővédőben és védőkesztyűben. A szerződéses 
partner esetében az általa megadott technológia szerint, mely a fentiekkel megegyező vagy 
magasabb védelemi szintű lehet. A fertőtlenítés után a használt védőfelszereléseket 
„Biológiai veszélyes hulladékgyűjtőbe” kell rakni és azt le kell zárni abba más veszélyes 
hulladék már nem helyezhető. 

 
5. A BKV Zrt. fődiszpécsere köteles azonnal elrendelni azon helyiségek fertőtlenítő takarítását, 

ahol a koronavírus gyanús munkavállaló tartózkodhatott /végállomási tartózkodó, telephelyi 
diszpécseri helyiség, öltöző/. A fertőtlenítő takarítás szükségességéről a VÜI Üzemeltetési 
Főosztály Járműüzemeltetési és Ellenőrzési Szakszolgálatot (                                                   ) kell 
értesíteni. A fertőtlenítő takarításig a helyiségekbe bemenni tilos! 
 
Az érintett munkavállaló munkáltatói jogkör gyakorlója köteles közölni az illetékes hatóság 
felé, hogy kik azok, akik a koronavírus gyanújával elszállított munkavállalóval közvetlenül 
érintkezhettek (pl. akik a vonalon, vagy végállomáson, telephelyen a fertőzésgyanús 
munkavállalóval kontaktba kerültek). A kontakt személyeket az alábbi két csoportba 
szükséges besorolni: 
 
- alacsony kockázatú kontakt személy: aki akkor volt a fertőzött közelében, amikor az még 

tünetmentes volt, és 15 percnél rövidebb ideig, vagy két méteres távolságon kívül, de zárt 
légtérben volt a fertőzött közelében. 
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- magas kockázatú kontakt személy: aki szoros kapcsolatban volt a fertőzöttel, közvetlen 
fizikai kapcsolatba került vele, érintkezett a fertőzött váladékával, illetve aki a fertőzöttel 
két méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb időt töltött együtt. 

 
A telefonos elérhetőségeket, lehetőség szerint e-mail címeket össze kell gyűjteni, és a névsort 
a Fődiszpécseri Csoportnak azonnal továbbítani szükséges. Az összegyűjtött névsor csak és 
kizárólag a hatóság részére adható át, amennyiben az megkeresi a BKV Zrt.-t a kontakt 
személyek felkutatása céljából, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) 
csak a magas kockázati csoportba tartozó kontakt személyek elérhetőségét kéri be, és a 
további kontaktkutatást az NNK végzi. 

 
6. A BKV Zrt. fődiszpécsere köteles értesíteni a munkavédelmi osztályvezetőt vagy a 

helyetteseit, továbbá a Hírnökön keresztül a Társasági Operatív Törzs tagjait. A 
munkavédelmi osztályvezető haladéktalanul köteles rövid úton értesíteni a BKV Zrt.-vel 
szerződésben álló Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltató vezetőjét és Krízis Kezelő Csoport 
tagjait, valamint a Társasági Operatív Törzs tagjait.  

 
II. Műszaki, szellemi, vagy egyéb munkakörű munkavállaló esetén 

 
1. Amennyiben a mentő koronavírus fertőzés gyanújával a munkavállalót elszállítja, azonnal 

értesítési kötelezettsége van a Fődiszpécser Csoport felé (+36                            -es mellék vagy 
+36                                ): 
- tüneteket mutató munkavállalónak, 
- vagy munkatársának, 
- vagy a közvetlen munkairányítónak. 

 
2. A szolgálati hely munkáltatói jogkör gyakorlója köteles azonnal intézkedni azon érintett 

társasági helyiségek fertőtlenítő takarításáról, ahol a koronavírus gyanús munkavállaló 
tartózkodhatott. A fertőtlenítő takarítás szükségességéről a VÜI Üzemeltetési Főosztály 
Járműüzemeltetési és Ellenőrzési Szakszolgálatot (                                  ) kell értesíteni. A 
fertőtlenítő takarításig a helyiségekbe bemenni tilos! 
 
Az érintett munkavállaló munkáltatói jogkör gyakorlója köteles közölni az illetékes hatóság 
megkeresése esetén, hogy kik azok, akik a koronavírus gyanújával elszállított munkavállalóval 
közvetlenül érintkezhettek. A telefonos elérhetőségeket, lehetőség szerint e-mail címeket 
gyűjtsék össze, és a névsort a Fődiszpécseri Csoportnak azonnal továbbítsák. Az összegyűjtött 
névsor csak és kizárólag a hatóság részére adható át, amennyiben az megkeresi a BKV Zrt.-t 
a kontakt személyek felkutatása céljából! 

 
3. A fertőtlenítő takarítást csak és kizárólag kioktatott munkavállaló vagy szerződéses partner 

munkavállalója végezheti, FFP2 maszk, egyszerhasználatos por elleni védőruhában, lábbelit 
védő eldobható egyszerhasználatos cipővédőben és védőkesztyűben. A szerződéses partner 
esetében az általa megadott technológia szerint, mely a fentiekkel megegyező vagy 
magasabb védelemi szintű lehet. A fertőtlenítés után a használt védőfelszereléseket 
„Biológiai veszélyes hulladékgyűjtőbe” kell rakni és azt le kell zárni, abba más veszélyes 
hulladék már nem helyezhető. 

 
4. A munkáltatói jogkör gyakorlók kötelesek értesíteni a Fődiszpécseri Csoportot, valamint a 

munkavédelmi osztályvezetőt vagy a helyetteseit. A munkavédelmi osztályvezető 
haladéktalanul köteles értesíteni a BKV Zrt.-vel szerződésben álló Foglalkozás-egészségügyi 
Szolgáltató vezetőjét, valamint a Társasági Operatív Törzs és Krízis Kezelő Csoport tagjait. 


