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1. Munkavédelem:  

1. A munkavégzés feltétele:  
 

A dolgozó a munkaköréhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos szakmai, munkavédelmi 

ismereteket köteles elsajátítani, és azokat munkája során alkalmazni.  

Az általános mindenkire kiterjedő munkavédelmi előírásokat a munkavédelmi törvényben (1993. 

évi XCIII-as törvény) az egyetem munkavállalóira vonatkozó sajátos előírásokat az egyetem 

munkavédelmi szabályzatában találhatóak részletesebben. 

 

Munkába állni, illetve munkát felvenni csak előzetes foglalkoztathatósági engedélybirtokában 

lehetséges, a foglalkoztathatósági szakvélemény  nélkül nem lehetséges ennek beszérze az 

egyszerűsített fogalalkoztatás keretében dogozok esetében a munkavállalót terheli.  

 

A dolgozót csak olyan munkát végezhet, melyre egészséges és biztonságos munkavégzés 

szempontjából fizikailag, szellemileg és egészségileg alkalmas.  

 

 A munkahelyen kipihenten, egészségesen, munkára képes (alkohol-, gyógy-szer-, 

drogmentes) állapotban kell megjelenni.  

 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról lehetőségei szerint 

meg kell győződni, azokat a rendeltetésüknek megfelelően használni, és tisztításukról 

elvárható módon gondoskodni.  

 A munkaterületen fegyelmezetten viselkedni, ott rendet és tisztaságot tartani, 

 A munkavédelmi ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során betartani.  

 Rosszul létet azonnal jelenteni. Amennyiben egy új gyógyszert kezd el szedni, akkor azt 

köteles a munkahelyi vezetőjének jelezni, mivel ilyenkor megváltozhatnak az 

érzékszervek működései.  

 A munkavállalók részére a munkáltató munkaruhát nem biztosított viszont célszerű csak 

hosszúszárú nadrág ing vagy hosszú polo használatat, kényelmes lapos sarkú cipőben. 

időjárásnak megfelelő meleg ruházat illetve szükséges az esővédő. A dolgozok egyéni 

védőeszközét az első munkavégzés napján kapják meg. (védőkesztyű, arcvédelem)  

2. A tevékenységgel összefüggő expozíciók. Baleseti veszélyforrások, kockázati 

tényezők 

 A kockázatértékelés megállapításai, a munkavállalót érintő kockázatok és azok 

kezelése. 

 A munkaköri tevékenységre vonatkozó biztonságtechnikai előírások. (anyagmozgatás, 

tárolás, közlekedés stb.) 

 Higiénés előírások. 

 A kommunális hulladék kezelése. 

 Több személy egyidejű munkavégzésének szabályai, azonos vagy közeli 

munkaterületen több tevékenység végzése esetén a munka, tevékenység 

összehangolásának követelménye. 
 

3. Az orvosi vizsgálatok: 
 

A munkáltató tehát úgy tud megfelelő módon meggyőződni arról, hogy az egyszerűsített 

foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni 

kívánó személy az adott munka elvégzésére alkalmas, hogy figyelembe veszi a munkavállaló 
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számára kiállított foglalkoztathatósági szakvéleményben foglaltakat. Ennek beszerzése a 

munkavállaló feltétele.  

A munkaáltató orvosi alkalmassági vizsgálatot nem tart.  

4. Védőeszköz-juttatás 
 

A dolgozok az első munkavégzés napján kapják meg a számukra előírt egyéni védőeszközöket, amit  a 
munkavégzés során használni kell.  

 

Egyéni védőeszköz fogalma:   

a) minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a 

munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget 

nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá 

b) az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az a) pont 

szerinti cél elérése (a továbbiakban a) és b) pontok együtt: védőeszköz); 

Nem minősül védőeszköznek: 

a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a 

munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak; 

b) a sportfelszerelés és sporteszköz; 

c) a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek. 

Egyéni védőeszközt használatba venni akkor szabad, ha rendelkezik EK megfelelőségi 

nyilatkozattal, illetve EK típustanúsítvánnyal. 

A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés 

körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is 

használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne 
jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára. 

A munkáltató kötelezettségei 

Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben 

több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell 

lenniük a fennálló kockázatokkal szemben. 

A védelmi képességét vesztett védőeszköz tovább nem használható. Az elhasználódott védőeszközt 

hulladékként, a külön jogszabályban meghatározott esetekben veszélyes hulladékként kell kezelni. 

Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre 
csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó 

védőeszközzel látja el és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát. 

A kockázatbecslésre, a védőeszköz kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a 
szakértői véleményeket és ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával kapcsolatos egyéb 

dokumentumokat a munkáltató naprakészen tartja nyilván, és azokat az ellenőrzést végző hatóság 

kérelmére bemutatja. 
A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz: 

 úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzen 

elő további veszélyt; 

 feleljen meg a munkavégzés körülményeinek; 
 az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfeleljen; 

 igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére. 
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A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere 

útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban 

legyen. 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a 

munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. 

A védőeszköz biztosítása magában foglalja, hogy az - figyelemmel a védőeszköz elhasználódására - a 
munkavállaló munkavégzéséhez folyamatosan, rendelkezésre álljon. 

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és 

mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá gondoskodik arról - 

szükség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának 
módját.  

A munkáltató köteles biztosítani a munkavállalók, illetve azok képviselői számára a tájékoztatást, az 

oktatást és a konzultációt a védőeszköz használatával kapcsolatosan. 
 

Munkakör Tevékenység 
Védelem 

iránya 

Védelmi 

képesség 

Védelmi 

osztály 

Védelmi 

fokozat 

Egyszerűsített 
foglalkoztatás  

Címerezés  

Arcvédelem  Mechanika 

védelem  
EN 374 nincs 

Kézvédelem Mechanikai 

védelem 
EN 388 2111 

A munkavállaló kötelezettségei:  
A munkavállaló köteles az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, és a tőle 

elvárható tisztításáról gondoskodni. 

A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le. 

A munkavállaló a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha a munkáltató engedélyezte 
annak elvitelét, amennyiben 

 a munkavégzés helye változó és a munkáltató más módon nem tudja biztosítani a védőeszközt 

a munkavállaló számára, 
 a védőeszköz elvitele közegészségügyi szabályokba nem ütközik. 

A munkavállaló köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót, ha megítélése szerint a védőeszköz 
elvesztette védelmi képességét. 

5. Balesetekkel kapcsolatos előírások  
 

Fogalmak 

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal 

összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának 

mértékétől függetlenül. 

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében 

végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett 

üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb 
szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. 

Súlyos az a munkabaleset, amely 

 a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy 

éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), 

magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását; 
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 valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy 

jelentős mértékű károsodását okozta; 

 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást; 

 hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél 

súlyosabb csonkulást okozott, illetve; 

 beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott. 

Üzemi baleset: az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy 
azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan 

lakására (szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset). Üzemi baleset az is, amely 

a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során 
éri. 

Nem üzemi baleset az a baleset, amely 

 részben vagy egészben a balesetet szenvedett biztosított alkohol vagy kábítószer általi - igazolt 

- befolyásoltsága miatt következett be, 

 munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli 

járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy 

 a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menet közben, 

indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan 

megszakítása során történt. 

Általános rendelkezések 

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében 
végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett 

üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb 

szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. 

A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet, a munkát közvetlenül irányító 
személynek haladéktalanul jelenteni. Ha a sérült neki felróható okból ezen kötelezettségének nem tesz 

eleget, a baleset munkáltatói kivizsgálása során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy a baleset a 

munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történt. 

A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy 

munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről 

a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie kell. 

Azt a munkabalesetet, amely esetében a munkavállaló több mint három munkanapon át nem volt 
munkaképes, valamint a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, 

ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni. 

A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a 
kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A kivizsgálás megkezdéséről a 

foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát tájékoztatni kell. A 

kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító 
szolgálat orvosa dönt. Súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást 

biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. A munkaképtelenséget nem 

eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell. 

A munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a munkavédelmi hatóságnak azonnal bejelenteni. 

 

  



OKTATASI TEMATIKA  

 

 
                                                                      6 

6. Elsősgélynyújtás  

 Az elsősegélynyújtó felszerelés helye, az elsősegélynyújtás módja és lehetőségei, 

tájékoztatás az elsősegélynyújtással megbízottakról.  
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Orvos vagy mentő értesítése  

 

Mentőhívás: 104; 112 

 A bejelentő neve, telefonszáma, amelyről telefonál  

 A baleset helyszínének pontos meghatározása  

 A baleset fajtája és súlyozása  

 A sérültek száma, neme, becsült életkora, és minden adat, amit az állapotukról tud.  

 Tájékoztatás egyéb veszélyekről  

 
 

7. Dohányzási utasítás: 
 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: törvény) 4. § (9) bekezdésben foglalt 

felhatalmazás alapján, a közoktatási intézményekre érvényesülő dohányzási tilalom betartása 

érdekében, intézményvezetői jogkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el. 

 

A munkaterületen a dohányzás szigorúan tilos. A munkaterület gyülekezési helyén megfelelően 

jelölve van és valamilyen nem éghető anyagból készült hamutartót helyeztek el.  Dohányozni az 

épületek egyes bejárataitól legalább 5 méteres távolságban lehetséges.  
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2. Tűzvédelem:  

A legtöbb esetben az emberi mulasztás, oda nem figyelés, valamint a tűzvédelmi előírások be nem 

tartása okoz tüzet.  

Mindenkinek be kell tartania és tartatnia a tűzvédelmi előírásokat. Csak a kijelölt helyen lehet 

dohányozni, meg kell győződni arról, hogy a cigaretta, égő dohánynemű el lett oltva. Éghető 

hulladékot, szemetet éjszakára, sem pedig őrizetlen helyen, ahol azt meggyújthatják nem szabad 

hagyni.  

Tűzvédelmi kötelezettségek: 
 A dolgozó köteles és jogosult a reábízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően, a 

tűzvédelmi szabályzatban előírtak szerint elvégezni. 

 Köteles a munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden tüzet okozó körülményt. 

A magatartási szabályokat köteles megismerni és munkavégzés során megtartani. 

 Az esetleges tűz- és robbanásveszélyt képességeihez mérten, és az egészségét nem veszélyeztető 

módon haladéktalanul megszünteti, és jelenti azt a munkahelyi vezetőjének. 

 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez írásbeli engedélyt kér és az abban 
foglaltakat megtartja. Munkakörének megfelelően köteles tűzvédelmi oktatáson és szükség esetén 

tűzvédelmi szakvizsga felkészítő oktatáson és vizsgán megjelenni. 

 Köteles a munkavégzés során a technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási utasítás tűzvédelmi 

előírásait valamint a tűzvédelmi szabályzat reá vonatkozó részeit ismerni és betartani.  

 A tűz- és káreset alkalmával a tűzvédelmi szabályzat reá vonatkozó előírásait betartja, és az ezzel 

kapcsolatos feladatokat elvégzi. 

 A személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat 

munkahelyi vezetőjének jelenti. 

Alapvető tűzoltási módok  
 

Éghető anyag eltávolítása: Éghető anyag tűzhöz jutásának megakadályozása (pl. gázvezeték 

elzárása stb.). Éghető anyag tűz környezetéből való eltávolítása. Égő anyag eltávolítása a 

veszélyeztetett környezetből.  

Égést tápláló oxigén elvonása: Oxigén kiszorítása (pl. elárasztás széndioxid oltógázzal stb.) 

Oxigén koncent-ráció csökkentése (felhígítás) (pl. lángtérbe oltógázt (CO2), oltóport juttatunk). 

Égő felület letakarása (pl. taka-róval, homokkal, földdel stb.)  

Az égő anyag hűtése: nagy párolgáshőjű anyaggal (pl. vízzel). Ezt csak áramtalanítás után 

végezzük. 
 

Hordozható tűzoltókészülék:  
 

A munkaterülten a gyülekezési pontnál van elhelyezve egy darab 6 kg-os tűzoltókészülék. 

Hazsnálata:  

 

  

Tűz esetén értesítendő: 
 Ügyvezető  

 Munkafelügyelő  

 Tűzvédelmi szolgáltató  
 Terület tulajdonosa  
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A tűzjelzés általános szabálya, hogy annak a lehetőségét minden létesítményből biztosítani kell, aki 

tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy 

ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek). 

 

A működési terület szerinti Hivatásos Tűzoltóság, amely a 105-ös, vagy a 112 egységes segélyhívó 
telefonon elérhető.   

A munkavállalóknak az adott munkahelyen ismerniük kell a tűzjelzés lehetőségeit. 

 

Telefonon történő tűzjelzésnél be kell mondani: 
 a tűzeset pontos helyét – épület, emelet, stb.; 

 mi ég; 

 mi van veszélyeztetve; 
 a tűz terjedése által emberélet van-e veszélyben; 

 milyen kiterjedésű a tűz; 

 a tűzjelző személy adatait és azt, hogy a jelzés milyen telefonszámról történt. 
 

3. Felkészülés a COVID-19 esetek ellátásával kapcsolatban szükséges infekciókontroll 

intézkedések megvalósítására 

A koronavírus legfőbb tünetei: 

Az új koronavírussal történő fertőződés legtöbbször enyhe, influenzaszerű tüneteket okoz, így 

jellemző 

• Magas láz, 

• Száraz köhögés, 

• Mellkasi fájdalom, 

• Izomfájdalom, 

• Légzési nehézség, 

• Légszomj, 

• Fáradékonyság. 

A tünetek a betegség korai stádiumában enyhék vagy közepesen erősek. 

A koronavírus terjedése: 

Az emberek közötti terjedés többféle módon lehetséges. Hasonlóan az influenza és más légúti 

kórokozók terjedéséhez, az új koronavírus egyik terjedési módja a cseppfertőzés, melynek 

során a fertőzött ember köhögése vagy tüsszentése során a levegőbe kerülő, a kórokozót 

tartalmazó nyálcseppek, légúti partikulumok a közelben álló másik ember orrára vagy szájára 

kerülnek, esetleg a tüdőbe belégzésre kerülnek. 

Egy másik lehetséges terjedési mód, ha egy ember a kórokozót tartalmazó nyálcseppekkel, 

légúti partikulumokkal szennyezett felületek vagy tárgyak érintése után kezével a saját 

orrához, szájához vagy szeméhez nyúl.  

A munkáltató feladata a fertőzés megelőzése érdekében 

A legfontosabb munkaadói teendők egyike a munkavállalók tájékoztatása és a biztonságos 

munkakörnyezet fenntartása. 
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Tájékoztassák a visszaérkező munkavállalókat a koronavírus-fertőzés tüneteiről és a 

megelőzés lehetőségeiről. 

Helyezzenek ki kézfertőtlenítő szereket, és használjanak fokozott vírusölő hatású 

takarítószereket. 

Egyéni védőeszközök biztosítása 

A munkavállaló teendői a fertőzés megelőzése érdekében 

Rendszeres kézmosás 

Mivel a koronavírus nem csak közvetlen cseppfertőzéssel, hanem fertőzött felületekkel 

történő érintkezéssel is terjed, alaposan és rendszeresen kezet kell mosni alkohol alapú 

kézfertőtlenítő szerrel vagy szappannal és vízzel. Ezzel elpusztíthatjuk a kezünkön lévő 

vírusokat.  

Minden étkezés előtt feltétlenül szükséges a kézmosás, illetve abban az esetben is, ha az 

arcunkat készülünk megérinteni.  

A szem, az orr és a száj érintésének kerülése. 

Tartsunk távolságot. 

Legalább 1 méteres távolságot tartsunk azoktól, akik köhögnek vagy tüsszentenek. Ám 

sokszor még ez a távolság sem biztos, hogy elegendő, ha egy fertőzött tüsszent. Ha egy 

köhögő vagy tüsszentő beteghez túl közel állunk, akkor könnyedén belélegezhetjük azokat a 

vírusokat, amelyek a tüsszentéssel vagy a köhögéssel a levegőbe kerültek. 

Tüsszentsünk helyesen! 

Hajtsuk le a fejünket, tüsszentéskor vagy köhögéskor használjunk zsebkendőt, amit azonnal 

dobjunk a kukába. Ezt követően alkoholos kézfertőtlenítés vagy szappanos kézmosás 

szükséges. Figyeljük a körülöttünk lévő emberekre is, hogy ők is így tegyenek.  

Viseljünk maszkot 

Munkavédelmi szempontból az FFP3 típusú egyéni védőeszköz használata és szabályos 

felhelyezése védhet meg esetleg a vírusoktól. A maszk leginkább az egészséges emberek 

megvédésére alkalmas, tehát ha valaki fertőzött vagy gyanúja van rá, akkor ezzel megvédheti 

az egészséges társait. 

Kerüljük el a testi kontaktust! 

Kerüljük a testi kontaktusokat, mint pl. a kézfogás, ölelés vagy a puszi, ezek ugyanis könnyen 

a vírus terjedését okozhatják. Emberekkel és állatokkal való érintkezés után szintén fontos az 

alapos kézmosás. 

Töröljük át a munkaterületünket! 

Mivel az új koronavírusról is kiderült, hogy képes életben maradni élettelen dolgok felületén 

is, megelőzésképpen iktassuk be a napi rutinunkba, hogy fertőtlenítő kendővel áttöröljük az 

asztalunkat, laptopunkat vagy billentyűzetünket, az egeret, a tollakat és minden olyan eszközt, 

amit sokat használunk a munkánk során. 

Mi a teendő, ha felmerül, hogy egy munkatárs koronavírus betegségben szenved? 

Ha lehetséges, a fertőzésgyanús dolgozót zárt helyiségben, például egy irodahelyiségben, de 

legalább 2 méterre el kell különíteni a többi embertől és értesíteni kell háziorvosát.  



OKTATASI TEMATIKA  

 

 
                                                                      11 

Amíg az orvosi utasításra várnak, fontos, hogy a fertőzésgyanús munkatárs ne érintkezzen 

más emberekkel, ne fogdossa össze a felületeket, az eszközöket, amikor köhög vagy tüsszent 

takarja el a száját és az orrát (maszk, rongy, zsebkendő).  

Ha nem áll rendelkezésre ilyen eldobható anyag, akkor a könyökhajlatába köhögjön vagy 

tüsszentsen.  

Ezután minden olyan felületet fertőtleníteni kell, amellyel a fertőzött személy érintkezett: 

például mosdók, ajtó fogantyúk, telefonok, öltözők, gépek, berendezések.  

A fertőtlenítést virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell végezni, betartva a vegyszer 

felhasználási utasításában foglaltakat. 

Az egyéni védőeszközök fel, és levételének szabályai 

 

Légzésvédő felvétele: 

Az alsó, állat takaró peremet ki kell hajtani.  

A légzésvédőt az arcra kell helyezni, az egyik gumipántot a fej tetején, a másikat a fülek alatt 

át kell vezetni. A pántokat ne keresztezzük. 

Az orrnyergen lévő tömítő fémpántot az orrnyeregre kell nyomkodni. 

Ellenőrizni kell, hogy jól illeszkedik-e az arcon. 

 

Légzésvédő levétele: 

Az elülső részéhez nem hozzáérni. 

Előre kell hajolni, a szemeket be kell csukni. 

 Hátra kell nyúlni először az alsó pántért és előre húzva a felső pánt megfogásával le kell 

venni fejről 

 

Gumikesztyű felvétele 

Az eldobható kesztyűk, felvétele előtt szappannal és vízzel kezet kell mosni. 
Meg kell fogni a kesztyűt úgy, hogy megcsípjük a szára belső és külső részét.  

Ügyelni kell arra, hogy a lehető legkisebb mértékben érintsük  meg a kesztyű külsejét. Bele kell 

csúsztatni a másik kezet a kesztyűbe. 
Ne igazítsuk meg a kesztyű helyzetét a kézen, amíg nem vettük fel a másik kesztyűt. 

A másik kesztyűt meg kel fogni úgy, hogy megcsípjük a szára belső és külső részét, majd fel kell 

venni a kesztyűt a fentiek alapján. 

Húzzuk mindkét kesztyű szárát a csukló felé, hogy a lehető legnagyobb bőrfelületet kerüljön lefedésre. 
Meg kell bizonyosodni róla, hogy nincs látható tépés, szakadás vagy lyuk a kesztyűkön, amennyiben 

van, le kell venni, kezet kell mosni, és új kesztyűket felvenni. 

 

Gumikesztyű levétele 

Föl kell csípni a balos kesztyű szárát külső felén a jobb kéz ujjaival, elhúzva a kesztyűt a 

bőrtől. 

Le kell venni kifordítva. 

A kesztyűt, mint hulladékot a hulladéktárolóba kell dobni. 
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A bal kéz ujjait a jobbos kesztyű belsejébe kell dugni, el kell húzni és le kell venni a jobb 

kézről kifordítással. 

A kesztyűt, mint hulladékot a hulladéktárolóba kell dobni. 

Egyik kézzel meg kell fogni a másik kézen lévő kesztyű peremét, és kifeszíteni azt a tenyér és 

a csuklóközé. 

A kesztyűt le kell húzni a csuklóról, egészen addig, amíg a kesztyű tenyér része kifordul, és a 

kesztyű már csak az ujjakat borítja. 

A kifordított kesztyűs kézzel ki kell feszíteni a másik kézen lévő kesztyű peremét a tenyér és 

a csukló közé. 

Az előbbivel megegyező módon le kell húzni a kesztyűt a másik kézről is, addig, amíg a 

tenyér-rész kifordul, és a kesztyű már csak az ujjakat borítja. 

A félig levett kesztyűket ezután egymás után teljesen le kell húzni, úgy, hogy mindkét esetben 

(először kesztyűs, majd már szabad kézzel) csak a lehúzandó kesztyű belső oldalát szabad 

megfogni. 

A levett kesztyűket hulladékgyűjtőbe kell dobni. 

 

 

K.m.f.  

 


