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UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. megelőző járványügyi intézkedések a COVID-19 
vírus terjedésének megakadályozása érdekében 

 

Az Országos Tiszti Főorvos által elrendelt eljárás rendet alkalmazza társaságunk saját 
munkavállalók, illetve a rendelőkben, létesítményekben dolgozók, valamint ezen 
intézményeket látogató vendégek és ügyfelek egészség megőrzés védelmének érdekében.  

Fertőzésveszélynek fokozottan kitett területek lehetnek: ügyfélszolgálatok, várók, 
közintézmények, piac és vásárcsarnok, uszoda, sportlétesítmények, őrzés védelem.  

Általános intézkedések: minden munkaterületen fokozott közhigiénia előírása, napi többszöri 
takarítással, szükség esetén a munkaeszközök fertőtlenítése virucid hatású szerrel. Mivel a 
vírus lipid burokkal rendelkezik ezért a korábbiakban használt egyfázisú tisztítószerek továbbra 
is megfelelő védelmet biztosítanak a napi takarításban. Az intézkedési terv szerint a 
munkatársaknak naponta több alkalommal kell szellőztetniük, amennyiben zárt térben 
dolgoznak, napi többszöri kézmosást írunk elő minden munkavállalónak, amennyiben fertőzés 
gyanús esettel találkozunk elkülönítjük az orvos megérkezéséig. 

Gyakorlati intézkedések:  

- Megrendelésre kerültek kézfertőtlenítő adagolók 800ml tartállyal. A kézfertőtlenítő 
adagoló egységek alkoholos virucid fertőtlenítő szert permeteznek a használó kezére, 
mely elpusztítja a vírusokat.  

Az adagolók kihelyezésre kerülnek a következő helyeken: 

- 1.   UV Zrt. ügyfélszolgálat 1 db  
- 2.   Városháza (2 db) 

- 3.   Okmányiroda (1 db) 

- 4.   Újpesti Piac és Rendezvénytér (4 db) 

- 5.   Városgondnokság (1 db) 

- 6.   Tarzan Park (2 db) 

- 7.   Szilas Aktív Park (1 db) 

- 8.   Király u. Szociális Osztály (1 db) 

- 9.   Vasvári P. u. 20. felnőtt orvosi rendelő (1 db) 

- 10. Hargita u. 1. felnőtt és gyermekorvosi rendelő (2 db) 

- 11. Király u. 19.-21. felnőtt és gyermekorvosi rendelő (2 db) 
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- 12. Kordován tér 1. felnőtt orvosi rendelő (1 db) 

- 13. Vadgesztenye u. 43/B. felnőtt orvosi rendelő (1 db) 

- 14. Liszt F. u. 23/A felnőtt orvosi rendelő (1 db) 

- 15. Liszt F. u. 23/B felnőtt orvosi rendelő (1db) 

- 16. Pozsonyi út 19-23. felnőtt és gyermekorvosi rendelő (2 db) 

- 17. Deák F. u. 93. felnőtt orvosi rendelő (1 db) 

- 18. Galopp u. 6. felnőtt és gyermekorvosi rendelő (2 db) 

- 19. Berda J. u. 48. felnőtt orvosi ügyelet (1 db) 

- 20. Király u. 12. Szociális osztály (1 db) 

- 21. Újpesti Rendezvénytér (1 db) 

 
- Megrendelésre került 1000db orr-száj maszk, amiket szükség esetén a Front Office 

vonalban fogunk felhasználni. 
- Megrendelésre került 250db védőkesztyű, amiket az ügyfélszolgálaton, illetve a 

létesítményben dolgozó kollégák fognak viselni. 
- Kis tubusos kézfertőtlenítőket rendeltünk az ügyfélszolgálat a vagyonőr munkatársak és 

a létesítményben dolgozó kollégák védelme érdekében. 
- Az UV Zrt. ügyfélszolgálatán üveg védőfalak kerültek beépítésre a cseppfertőzés 

hatékony megakadályozása érdekében. 
- A vagyonőr kollégáknak egységcsomag összeállítását tervezzük, de folyamatos 

készlethiány miatt egyelőre nem megvalósítható. (védőruházat, maszk, fertőtlenítő 
szerek) 

 

Amennyiben a vírus a fenti intézkedések ellenére is felütné a fejét intézményeinkben, úgy már 
fontolóra vettük azok ideiglenes bezárásának lehetőségét is. Intézménybezárást csak legvégső 
esetben alkalmazunk, mivel bízunk a fokozott óvintézkedések eredményességében. 

 

 

Budapest, 2020.03.10. 

 .............................................  
Hock Zoltán 

vezérigazgató 


