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Kedves Ügyfelünk! 
 
 
Különleges kihívás a helyszíni auditok elvégzése a jelenlegi COVID-19 járvány idején. Az összes 
érintett személy egészségének és biztonságának biztosítása rendkívül fontos számunkra. 
Felkészítettük auditorainkat a konkrét szabályok és protokollok vonatkozásában, és kérjük, hogy 
végezzen bizonyos előkészületeket, és ügyeljen a következő szabályokra a közelgő audit során: 

 
¨ A szociális távolságtartás nagyon fontos a fertőzés elkerülése érdekében. Kérjük, ne 

fogjon kezet az audit csoport tagjaival, és tartson 2 m távolságot a személyek között. 

¨ Ha lehetséges, gondoskodjon arról, hogy a résztvevő minden kollégája rendelkezzen 
maszkkal minden közvetlen interakció során az audit során. Auditoraink saját 
maszkokat hoznak magukkal. 

¨ Kérjük, utasítsa munkatársait, hogy mindig tartsák be a köhögés és tüsszentés 
etikettjét, és tartsák be a kézhigiénét. 

¨ A találkozókat a résztvevők abszolút minimális számára és időtartamára kell 
korlátozni. 

¨ Gondoskodjon minden tárgyalóterem megfelelő szellőzéséről, a légkondicionáló 
berendezés használata helyett lehetőleg friss levegő beengedésével. 

¨ A tárgyalótermeknek elég nagynak kell lenniük, hogy a személyek között 2 m távolság 
legyen. Találkozókat és megbeszéléseket szabadban is lehet tartani, ha az időjárás 
megengedi. 

¨ Kérjük, hagyjon elegendő helyet a résztvevőknek a ruházat, esernyő vagy hasonló 
tárolására, anélkül, hogy másokkal érintkeznének. 

¨ Ha lehetséges, elektronikus úton ossza meg a dokumentumokat auditorainkkal, a 
papíralapú dokumentumok használata helyett. 

¨ Kérjük, ne szervezzen ebédet zsúfolt területekre, például étkezdében vagy 
étteremben, hanem rendeljen inkább ételt. 

¨ Engedje meg vezető auditorunknak, hogy részletes résztvevői listát készítsen. Ez 
biztosítja, hogy minden kapcsolattartó személy azonnal és teljes jelentést kapjon 
vészhelyzet esetén. 

¨ Kérjük, haladéktalanul jelentsen nekünk minden megerősített vagy feltételezett 
COVID-19 fertőzést csapata körében, amely röviddel az audit előtt, alatt vagy 
legfeljebb 14 nappal azután történt. 

¨ Auditoraink azonnal leállítják az auditot, ha bármilyen fertőzés gyanúja vagy 
megerősítése áll fenn, vagy ha túl magasnak tartják a kockázatot. 

 
Köszönjük a segítségét! Dolgozzunk együtt, hogy egészségesek maradjunk! 
 
Ha érdekli, hogy a TÜV Rheinland miként kezeli a világjárványt, látogasson el weboldalunkra. 
 
https://www.tuv.com/hungary/hu/lp/coronavirus/ 


