Rendelkezések az Ökológiai és Botanikai Intézetben (ÖBI) a COVID19 járvány
idejére
Iktatószám: ÖK-262/2/2020
Jelen rendelkezés 2020. november 13-tól visszavonásig, vagy újabb igazgatói rendelkezésig hatályos
és minden ÖBI-s munkatársra vonatkozik.
Az általános, kutatóintézet szintjén érvényben lévő járványügyi szabályokról az Ökológiai
Kutatóközpont Operatív Tanácsának (ÖKOT) 2020. november 10-én hozott rendelkezése az
irányadó. Ezen túlmenően a következő korlátozások kerülnek bevezetésre az ÖBI-ben:
1. Az ÖKOT otthoni munkavégzést előíró rendelkezése alól szakmailag indokolt esetben az
Intézetigazgató felmentést adhat. E felmentést írásban (e-mailben) kell kérni a Tiktárságon
keresztül, a csoportvezető jóváhagyásával. A botanikus kerti dolgozók munkavégzési
rendjéről az osztály Vezetője egyeztet az Intézetigazgatóval.
2. A vendégszobák nem vehetők igénybe ottalvásra.
3. Az engedélyezett telephelyi munkavégzés csak úgy kivitelezhető, hogy 1 irodában egyszerre
csak 1 fő, vagy 1 háztartásban élők tartózkodhatnak. Az épületekben tartózkodó dolgozók az
irodájukhoz legközelebbi köztereket vehetik igénybe (mosdó, konyha), ahol a maszk viselése
kötelező.
4. Közös kávészünetet (kedd és csütörtök 13.00) nem lehet tartani, és a kastélytermi
pingpongozás is tilos.
5. Bármilyen személyes részvételű, 1 főt meghaladó csoportos tevékenység (megbeszélés,
értekezlet, szeminárium, stb.) megtartása– tilos, ezeket kizárólag online lehet tartani!
6. Külsős az Intézet területére nem léphet be. Ez alól az Intézetigazgató felmentést adhat
indokolt esetben.
7. Terepi munka csak az országos intézkedéssel összhangban végezhető, az autókban egyszerre
1 ember tartózkodhat.
8. A közös használatú terekben fertőtlenítő adagolókat kell kihelyezni, és ezek folyamatos
feltöltéséről a takarító személyzetnek kell gondoskodnia. Ennek betartásáért a
Telephelyvezető felel.
9. Minden dolgozónak, aki a megfelelő engedéllyel belép az Intézet területére, kötelező
kitöltenie egy nyilatkozatot a 2020. szeptember 2-ai rendelkezések útmutatása szerint.
10. A Titkárság ügyeleti rendben dolgozik heti 2 napon (kedd és csütörtök) 9-11 óra között. Papír
alapú ügyiratokat a kihelyezett dobozba kell leadni. A Titkárság a működésével kapcsolatosan
folyamatos tájékoztatást nyújt, melyet a kutatóközponti Titkársággal összehangolja.

A Nemzeti Botanikus Kertre (NBK) vonatkozó járványügyi rendelkezések
I.

Az alábbi rendelkezések a Botanikus Kerti Osztály munkatársaira és a kerti gyűjtemény
fenntartását célzó munkákra vonatkoznak:

1. A botanikus kerti dolgozók belépése is igazgatói engedélyhez kötött. Az engedélyek
megadása Osztályvezetővel történő igazgatói egyeztetés alapján történik, és csak a
halaszthatatlan, a kert fenntartásához szükséges szezonális munkákra terjed ki. Ezeket a
munkálatokat úgy kell tervezni, hogy térben és időben a lehető legkevesebb ember dolgozzon
együtt. Az engedélyekkel rendelkező kertészek e szerinti beosztása az Osztályvezető
felelőssége, a kontaktok elkerülése érdekében az intézet extra helységet biztosít. Botanikus
kerti munkálatok a köztereken (folyosókon) nem folytatható.
2. A dolgozók kötelesek elkülönülni egymástól, illetve minimálisan 2 méter védőtávolságot
tartani, mind a munkavégzés, mind pedig az étkezésre szánt pihenő idő alatt. Ettől csak rövid
időre és kifejezetten indokolt esetben térhetnek el! Ezekben az esetekben, illetve a belső,
közös használatú terekben a maszk viselése kötelező.
3. A munkanapok végén a jellemzően sokak által érintett felületeket (kilincsek, csapok, stb.)
fertőtleníteni kell, a kézmosóknál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni!
4. Az NBK területén bármely közlekedés kizárólag a feladatok ellátása érdekében és a
legszükségesebb mértékben engedélyezett!
5. A dolgozók naponta legkevesebb egy alkalommal kötelesek fertőtlenítőszerrel letakarítani a
kilincseket, csapokat és minden más, közös használatú eszközt és tartozékot.
6. Az ÖKOT által előírt járványügyi vonatkozású bejelentéseket (pl. betegség tüneteinek
észlelése, pozitív teszteredmény), a kerti dolgozók szóban vagy nyomtatott formában is
megtehetik az Osztályvezető felé, aki tovább intézkedik a megfelelő ÖKOT rendelkezés
szerint.
7. Az otthonról dolgozó kerti munkatársaknak az Osztályvezető adminisztratív munkát adhat.
8. Az egyes gyűjteményi/kertfenntartó csoportok számára különálló tartózkodók vannak
kijelölve, ahol a dolgozók meg tudják oldani az öltözést és az étkezést kis létszámban.
II.

Az alábbi rendelkezések a Nemzeti Botanikus Kert közfeladatainak ellátására és a látogatókra
vonatkoznak:
1. Az NBK nem fogadhat látogatókat, zárva van a nagyközönség felé.
2. Az NBK területén működő vendéglátóipari egységek nem üzemelnek.
3. A rendelkezés hatálya alatt az NBK területén semmilyen rendezvény nem tartható, szakmai
gyakorlat, közösségi szolgálat a rendelkezés hatálya alatt nem végezhető.

Egyéb NBK-t érintő, specifikus rendelkezést az Osztályvezető belátása szerint hozhat, de erről
köteles az ÖKOT-ot informálni.
Vácrátót, 2020. november 13.
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igazgató

