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Munkásszállón lakó munkavállalókra vonatkozó előírások 

a járványügyi készültség időszaka alatt 
 
 
1. Amennyiben a Munkavállaló tanfolyamon vesz részt, mely bizonytalan ideig 

szüneteltetésre kerül és így nincs foglalkoztatva, ki kell költöznie a munkásszállóról. A 
visszaköltözésre csak jelen Utasítás III. fejezet 6. pontja alapján van lehetőség. 

 
2. Minden munkásszállón lakó Munkavállaló köteles együttműködni a munkásszálló 

üzemeltetőjével annak érdekében, hogy a járványügyi készültség ideje alatt is a 
szükségesnek tartott intézkedések, így pl. a fertőtlenítések (pl. szobák, helyiségek 
fertőtlenítése) megtörténhessenek. Akadályoztatás esetén – a közösségi szállón lakók 
védelme érdekében – a Munkavállaló azonnali kiköltöztetésre kerülhet az üzemeltető 
jelzését követően, a munkaügyi és szociális osztályvezető döntése alapján. 

 
3. A Munkáltató, illetve az érintett Munkavállaló szolgálati helyének illetékes humánterülete 

köteles tájékoztatást küldeni a Munkaügyi és Szociális Osztály részére a 
munkasszallo@bkv.hu e-mail címre, amennyiben arról szerez tudomást, hogy egy 
munkásszállón lakó Munkavállaló koronavírus fertőzött lehet. 
 
 

4. Betegség esetén: 
 
a) Nem koronavírus fertőzés gyanús Munkavállaló esetén: 

Amennyiben a Munkavállaló betegállományba kerül, (mely igazoltan nem koronavírus 
fertőzés) és betegségének ideje alatt a Munkásszállón kíván tartózkodni, úgy az éves 15 
nap betegszabadságon túl további 15 napot tartózkodhat a munkásszállón. Ezt követően, 
amennyiben továbbra is betegállományban van, a munkásszállóról ki kell költöznie.  

 
b) Gyanús vagy igazolt, koronavírussal megfertőződött Munkavállaló esetén: 

- A Munkavállaló haladéktalanul köteles értesíteni a Munkáltatóját és a munkásszálló 
gondnokát, amennyiben a koronavírusra utaló tüneteket észlelve értesítette 
háziorvosát, továbbá akkor is, ha a koronavírussal megfertőződhetett, és ezért 
hatósági megfigyelését, hatósági zárlatot, vagy ún. hatósági házi karantént rendelnek 
el a részére. Amennyiben már csak a gyanúja is felmerül annak, hogy a Munkavállaló 
koronavírus fertőzött és lakótársa van a munkásszállón, a munkásszállón tartózkodó 
Munkavállalót – illetve ha van, a lakótársát is – el kell különíteni a betegszobába, 
szükség esetén más, olyan szobákba, ahol az elkülönítettek szeparált 
mosdóhelyiséggel rendelkezhetnek (a továbbiakban együttesen: Betegszoba).  
 

- Amennyiben a Munkavállalóról a munkásszállón tartózkodásának ideje alatt derül 
ki, hogy fertőzött, a járványügyi készültség által előírt protokollnak megfelelően az 
üzemeltetőnek kell eljárnia és a fertőzött/beteg Munkavállalóhoz orvost szükséges 
hívnia. Az üzemeltetőnek a fertőzött/beteg Munkavállalót – illetve amennyiben 
lakótársa is van, a lakótársát is – az orvosi intézkedésig, vagy a mentő megérkezéséig 
el kell különíteni a betegszobába. (Óbuda munkásszálló esetében ATÜI Óbuda Divízió 
az üzemeltető.)  
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- A munkásszállón tartózkodó, kórházi kezelésre nem szoruló, betegszobába 
elkülönített, fertőzött Munkavállaló – ideértve a lakótársát is – a betegszobában csak 
átmenetileg, ideiglenesen tartózkodhat. A többi lakó érdekeit szem előtt tartva, az 
állapotára tekintettel, mihamarabb el kell hagynia a munkásszállót és a vidéki 
lakóhelyű Munkavállalónak otthoni karanténba kell vonulni (minimum 14 napra), 
tehát 24 órán belül ki kell költöznie a munkásszállóról. Visszaköltözésre csak abban 
az esetben van lehetősége, ha már igazoltan gyógyult (orvosi igazolás szükséges), nem 
fertőz és munkaképes állapotban van (aktív). 

 
- Amennyiben a munkásszállón lakó Munkavállaló állandó lakóhelye a munkásszálló 

címe, úgy az ő esetében is a fenti intézkedések vonatkoznak, tehát azonnali orvosi 
intézkedést kell kérni, ezzel egyidejűleg el kell különíteni. Ezeknél az eseteknél a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott, 2020. június 12. napján megjelent 
„Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban” 2. pontja 
„Teendők a beteggel” c. fejezet alapján kell eljárni. Az érintett szobákat, a betegszobát, 
és mindazon helyiségeket, ahol a beteg/fertőzött Munkavállaló – beleértve a 
lakótársát is – a távozását megelőző időszakban tartózkodhatott, az üzemeltetők 
kötelesek haladéktalanul fertőtleníteni. 

 


