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Kedves Tagjaink!

Gyászolunk
Életének 39. évében, tragikus hirtelenséggel
hagyott itt minket bizalmi társunk, kollégánk
Kerekes Kálmán.
Mélységes megdöbbenéssel vettük tudomásul a
hírt, miszerint Kálmi nincs többé. Régóta
dolgoztunk
együtt
az
Audiban
és
a
szakszervezetben is. Rendkívül jó barátot és
kollégát veszítettünk el, így nem közhely amikor
azt mondjuk, hogy mindnyájunkat pótolhatatlan
veszteség ért a távozásával. Az Audi Hungária
Független Szakszervezet Kerekes Kálmánt a saját
halottjának tekinti és mindenben támogatja a
gyászoló családot! Nyugodj békében Kálmán!

Legyél Te is AHFSZ tag!

A koronavírus miatti vállalati intézkedésekkel összhangban, irodáink
előreláthatólag 2020.április
06-ig zárva
tartanak.
Természetesen
ez idő alatt is
Részletekről
érdeklődj
az irodákban
(G1-1592, G70-8342)
elérhetőek vagyunk! Elérhetőségeinket keresd
weboldalunkon! www.ahfsz.hu
www.ahfsz.hu

AHFSZ Hírek

www.ahfsz.hu

Intézkedések a vírus miatt
2020.03.23-tól szinte teljesen leáll az Audi
termelése. Vigyázzunk egymásra!
Hétfőtől a vállalatunk csaknem teljes mértékben
leáll a koronavírus miatti ellátási problémák és
természetesen a munkatársak védelme miatt.
Azon kollégák akik az elkövetkezendő hetekben
otthon tartózkodnak, a teljes alapbérük kifizetése
mellett tudják ezt megtenni.
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A munkáltató egyenlőre kéthetes leállásban
gondolkozik, de természetesen megvannak a
tervek arra az esetre is ha elhúzódna a leállás.
A kéthetes leállás során is lesznek területek, ahol
folytatódik a termelés. Ezeken a területeken
megkérünk
mindenkit,
hogy
fokozottan
ügyeljenek a higiéniai követelmények betartására.
Mindezen
előírásokat
az
elkövetkezendő
hetekben az AHFSZ elnöksége és az Üzemi tanács
tagjai is fokozottan ellenőrzik személyesen is.
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Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és
folyóvízzel, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel!
o hazaérkezés után
o ételkészítés előtt és közben
o étkezés előtt
o WC használatot követően
o tüsszentés, köhögés, orrfújás után
o beteggel érintkezés előtt és után
o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után
Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!
Szellőztessen rendszeresen!
Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például:
asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok,
mosogatók és mobiltelefonok)!
Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket!
Kerülje az érintkezés betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – legyen bármilyen
okból a betegsége (influenza, bakterális fertőzés, egyéb)!
Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után
azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne kezébe köhögjön illetve
tüsszentsen, hanem behajlított kar könyökhajlatába!
Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól!
o tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől
o lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót
o használjon külön étkészletet
o használjon külön törülközőt
Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés,
tüsszentés), ezzel védje a környezetében lévőket!
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