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TÁJÉKOZTATÓ A WÄRTSILÄ HUNGARY KFT. BESZÁLLÍTÓINAK KÉPVISELŐI RÉSZÉRE.A 
KORONAVÍRUS (COVID 19) JÁRVÁNY MIATT ELRENDELT VESZÉLYHELYZET SORÁN 

KÖVETENDŐ SZABÁLYOKRÓL 
 

Jelen tájékoztatót a Wärtsilä Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, 
Gyár u. 2.; cégjegyzékszáma:13 09 124503; adószáma:14539334-2-13; a továbbiakban: „Társaság”), 
adta ki abból a célból, hogy a Társaság beszállítóinak képviselői előzetesen tájékozódni tudjanak a 
Társaságnál bevezetett különleges eljárásrendről. A tájékoztató további célja, hogy felhívja a 
beszállítói képviselők figyelmét a koronavírussal kapcsolatos általános tudnivalókra, illetve a 
Társaságnál betartandó szabályokra. 

Összefoglaló a koronavírusról (COVID-19) 

1. Kórokozó 

A koronavírusok lipid burokkal rendelkező, egyszálú RNS vírusok. Embert és számos állatfajt képesek 
megbetegíteni, jellemzően madarakat és emlősöket, mint például tevéket, macskákat, denevéreket. A 
koronavírusok zoonozisok, képesek állatról emberre terjedni. Jelenleg hét koronavírusról ismert, hogy 
képes humán fertőzéseket és megbetegedések is előidézni. A koronavírus fertőzések okozta 
megbetegedések változó súlyosságúak lehetnek, a hétköznapi náthától a súlyosabb légúti 
megbetegedésekig. Négy humán koronavírus általában enyhe- mérsékelten súlyos felső légúti 
tüneteket okoz, míg a Közel-Keleti légúti koronavírus (MERS-CoV) és a súlyos akut légúti 
tünetegyüttest okozó koronavírus (SARS-CoV) súlyos, akár életveszélyes légúti megbetegedésekhez 
is vezethet. (A SARS-CoV okozta további humán megbetegedések kialakulását a 2003. évi 
járványügyi intézkedések sikeresen megakadályozták.) 

A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan kialakult, a béta-
koronavírusok családjába tartozó vírust azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 2020. február 12-
től „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2” (SARS-CoV-2), az általa okozott 
megbetegedés a pedig „koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease 2019), melynek rövidített 
változata a COVID-19.  

2. A fertőzés forrása 

A fertőzés forrása jelenleg ismeretlen. A kezdeti esetek közös epidemiológiai kapcsolata a vuhani 
tengeri és élő állat piaccal erősen valószínűsíti egy ott előforduló állat, mint zoonotikus forrás szerepét 
a járvány kialakulásában, azonban ennek beazonosítása még nem történt meg. Feltehetően ezen – 
jelenleg még nem beazonosított – állatfaj segítségével jutott át a vírus denevérekből emberre. Az új 
koronavírus emberről-emberre történő terjedését igazolták: ember is lehet a fertőző forrás.  

3. A terjedés módja 
Az emberről-emberre történő terjedés jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő 
direkt vagy indirekt kontaktussal történik. 

A koronavírus (COVID-19) a felületeken néhány órától napokig terjedő időtartamon keresztül is 
életben maradhat. Ez különböző körülmények között változhat (pl. a felület típusa, a hőmérséklet vagy 
a környezet páratartalma). A legtöbb körülmény esetén a szennyeződött felületen található fertőző 
vírus mennyisége valószínűleg jelentősen csökken 72 óra elteltével. Mivel ezeknek a 
koronavírusoknak a felületeken való túlélési képessége gyenge, általánosságban elmondható, hogy 
valószínűleg nagyon alacsony az olyan termékekről vagy csomagolásokról való terjedés kockázata, 
amelyeket napokig vagy hetekig környezeti hőmérsékleten hajók szállítottak. 

4. Lappangási idő 
A jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-14 nap).  

5. A fertőzőképesség tartama 
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Az eddigi adatok alapján a fertőzőképesség a tünetek meglétekor a legnagyobb, de jelenlegi 
ismereteink szerint fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés kezdete előtt is. Valószínűleg a 
tünetek súlyosságával arányos a fertőzőképesség.  

Jelenlegi ismeretink szerint az új koronavírussal történő fertőződés esetén a légúti mintákból a tünetek 
megjelenését megelőző 1-2 napban már kimutatható a vírus. Közepes súlyosságú megbetegedés 
esetében 7-12 napig, súlyos megbetegedés esetén akár 2 hétig is kimutatható a vírus a légúti 
mintákban, a fertőzőképesség feltehetően ugyanebben az időszakban áll fenn.  

Kínai adatok alapján a tünetek kialakulását követően az ötödik naptól 4-5 héten keresztül kimutatható 
a székletből a vírus RNS-e; ugyanakkor további mintákban is igazolták a jelenlétét (nyál, teljes vér, 
szérum, vizelet). Ennek a pontos klinikai relevanciája még nem ismert, mivel a vírus RNS kimutatása 
nem jelent automatikusan fertőzőképességet. 

Az új koronavírussal történő fertőződés esetén a legtöbb emberben kialakul a megbetegedés. Ritkák 
az olyan esetek, ahol tünetmentesen zajlik le a fertőzés (becsülten 1-3%) és az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) nem tartja ezeket az eseteket a járvány lényeges mozgatórugójának. 

6. Fontosabb tünetek és kockázati csoportok 
A WHO adatai szerint a megbetegedés jellemzően lázzal (a betegek 88%-ánál), száraz köhögéssel 
(68%), fáradékonysággal (38%) jár. Előfordul produktív köhögés (33%), nehézlégzés (19%), 
torokfájás (14%), fejfájás (14%), izom- vagy ízületi fájdalom (15%), hidegrázás (11%). Ritkább tünet a 
hányás (5%), hasmenés (4%).  

A betegség leggyakrabban (kb. 80%-ban) enyhe vagy közepesen súlyos formában zajlik, ekkor a 
klinikai kép az enyhe légúti fertőzéstől a nem súlyos tüdőgyulladásig terjedhet. A megbetegedések 
14%-a súlyos lefolyású. A betegek 6%-ánál alakulhat ki kritikus állapot, amikor légzési elégtelenség, 
szeptikus sokk, többszervi elégtelenség jelentkezik. 

A letalitás 2-3% között változik, amelyet jelentősen befolyásol a vírus terjedésének intenzitása, illetve 
az érintett terület jellemzői (pl. demográfiai mutatók, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés), 
általában legmagasabb az idősek körében.  

Kockázati csoportok: A betegség súlyos formája leginkább a 60 évnél idősebbeket és a krónikus 
alapbetegségben (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri, krónikus légúti 
megbetegedés, malignus megbetegedés) szenvedőket érinti. 

A várandós nők új koronavírus okozta megbetegedésével kapcsolatban adatok korlátozottan állnak 
rendelkezésre; jelenlegi tudásunk szerint hasonló klinikai megjelenéssel zajlik, mint a felnőtt 
populációban.  

Szintén korlátozottan állnak rendelkezésre adatok a gyermekek érintettségéről, feltehetően ők éppúgy 
megfertőződhetnek, mint a felnőttek, azonban náluk a betegség jellemzően tünetmentes vagy enyhe 
formában zajlik, igen ritka a szövődmény kialakulása. 

A veszélyhelyzet alatt követendő eljárásrend 

Ha az alábbi állítások bármelyike igaz Önre, kérjük, ügyfeleink és munkatársaink egészségének 
védelme érdekében, ne keresse fel személyesen Társaságunkat, válassza helyette elektronikus 
csatornáinkat. 

• Az elmúlt 14 naptári napban külföldön tartózkodott. 

• Láz és/vagy a koronavírus fertőzés jeleit érzékeli vagy érzékelte magán az elmúlt 14 naptári 
napban. 

• Influenza vagy koronavírusra utaló tüneteket észlel magán (pl.: láz, fáradtság, száraz 
köhögés, nehézlégzés). 
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• Az elmúlt 14 naptári napban érintkezett fertőzött személlyel. 

• Legjobb tudása szerint az elmúlt 14 naptári napban érintkezett olyan személlyel, aki az elmúlt 
két hétben érkezett Magyarországra. 

Amennyiben elkerülhetetlen a személyes jelenlét ügyei intézéséhez, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot munkatársainkkal, akik eligazítják a személyes találkozó 
kiváltásával/megvalósításával kapcsolatban. 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a járványveszély folytán szükségessé váló adatkezelések során személyes 
adatait a GDPR követelményei szerint kezeljük és a járványveszély elmúltával azonnal töröljük. Az 
ezzel kapcsolatos tájékoztatót megtalálja a [HIVATKOZÁS] oldalon. 

Üzletmenet 

Kérjük, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt az általános üzletmenetet a következők szerint 
folytassa: 

• A személyes kontaktust amilyen mértékben csak lehet, kerüljék. Ennek keretében bármilyen 
munkafolyamat, amely Skype-on/Teams-en keresztül elvégezhető/megvalósítható, azon 
keresztül kell megvalósuljon. 

• A számlákat, szállító leveleket, digitálisan formában küldjék el. Ha ez nem lehetséges akkor 
az eredeti, kézzel készült dokumentumot csak scannelve/fotózva küldjék el. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy az eredeti változatot csak 14 nappal a számlázás után tudjuk elfogadni. 

• A kézfogást mellőzzék. 

• Az átadást és az átvételt úgy kell megszervezni, hogy ha lehet, akkor a beszállítók képviselői 
ne menjenek be se a raktárba, se a műhelybe, illetve az irodai részen is csak indokolt ideig 
tartózkodjanak. 

• Ha ez valamiért nem megoldható, akkor a beszállítók képviselői csak arra a rövid időre 
mehetnek be a raktárba, illetve a műhelybe, amig felveszik vagy leadják az adott szállítmányt, 
küldeményt. 

• Fokozzuk a higiéniát, ezért a Társaság telephelyein a megérkezést követően használjon 
védőkesztyűt és védőmaszkot. Ha ez valamiért nem megoldható, akkor pl. a kilincseket 
papírral fogják meg. Ez vonatkozik az érintőképernyőkre, asztalokra, korlátokra, 
kapaszkodókra is.  

• Beszállítók képviselői a Társaság szociális helyiségeit nem használhatják! 

• Ha további kérdése van, kérjük, forduljon a vezetőhöz vagy a helyi fő képviselőhöz. 
(Kanalovics Balázs, Samu Gábor). 

Ezek a korlátozások érvényesek a Társaság külföldi érdekeltségeire is. A Társaság külföldi 
kirendeltségeivel kapcsolatban a beszállítók képviselőinek az adott ország helyi eljárásait is be kell 
tartaniuk! 

A különleges eljárásrend visszavonásig érvényes! 

További hivatalos tájékoztatók és eljárások Magyarországgal kapcsolatban, magyarul és 
angolul. 

Ha valakinek légzőszervi fertőzés tünetei vannak, például köhögés, légszomj vagy láz, esetleg 
levertség érzése, akkor az nem végezhet szállítást a Társaság részére. Ez esetben javasoljuk, hogy 
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tartsa be a Népegészségügyi Központ hivatalos eljárásrendjét! Bővebben az alábbi linken tud 
mindenki tájékozódni. 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/523-eljarasrend-a-2020-evben-
azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban 

További hivatalos tájékoztatók és eljárások Bulgáriával kapcsolatban, bolgárul és angolul. 

https://www.mfa.bg/bg/ 

https://www.mfa.bg/en/ 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bulgaria-emergency/bulgaria-closes-schools-
restricts-travel-over-coronavirus-idUSKBN21015D 

További hivatalos tájékoztató és eljárások Romániával kapcsolatban, románul. 

https://gov.ro/ro/info-coronavirus-covid-19 

Wärtsilä Co. központi egészségügyi szabályzata főként a terepi munkát végzők részére 

https://wartsila.sharepoint.com/sites/compass/Business_Support/Communications_and_Branding/Crisi
s_Communications/Pages/Incident-situation-summary-%E2%80%93-Coronavirus-outbreak.aspx  

 

Budaörs, 2020. április 08. 
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