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Valamennyi munkavállaló részére
Helyben

Tárgy: új munkarend
2/2020. számú
ELNÖKI UTASÍTÁS

Az új koronavírus járvány terjedése miatt az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásnál –a mai napig
ismert jogszabályok értelmében– alkalmazott valamennyi dolgozóra vonatkozóan 2020. március 19.től új munkarend bevezetéséről, a munkahelyen kívüli munkarend bevezetéséről, valamint a
csoportos, kiscsoportos felügyelet megszüntetéséről döntöttem!
Az encsi székhelyen történő munkavégzés továbbra is ügyeleti rendszerben történik, a kollégákat
telefonon, vagy e-mailen lehet elérni.
A Biztos Kezdet Gyerekházak dolgozói és a Közösségi Szolgáltató Házak dolgozóira az alábbiak
vonatkoznak:
 Tájékoztassák a szülőket, gyermekeket a zárva tartásról, az ügyeleti rendszerről!
 Biztosítani kell a telefonos, e-mailes elérhetőségeket, melyet jól látható helyen függesszenek
ki!
 Munkanapokon, igény esetén kihordással biztosítsák a tízórait és uzsonnát, melyhez
igényeljék a helyi önkormányzat segítségét; ezt azonban csak a rendszeresen járó gyermekek
kaphatják!
 Továbbra is segítsék elő a tanulókat az iskolai tanulmányi követelményeinek teljesítésében!
(Pl. feladatlapok kiosztása; online tanulás segítése, stb.)
 A kisgyermekeknek és szüleiknek is csak online, vagy papír formátumban adjanak ki játékos,
fejlesztőlapokat!
 A járvány megelőzése, terjedésének megakadályozása érdekében nyújtsanak
felvilágosítást; maguk is tartsák be az alapvető higiéniai szabályokat!
 Az ügyeleti szolgáltatás keretén belül egyéb adminisztrációs, leltározási, fertőtlenítési és a
tízórai, uzsonna beszerzési, összeállítási munkákat kell elvégezni!
 A tömegközlekedéssel bejáró munkavállalók csak távmunkát végezhetnek, nem kell a
munkavégzés helyére kiutazniuk!
 A saját autóval közlekedő, a helyben lakó kollégák is csak napi 2 órát tartózkodjanak a
feladat-ellátási helyen, a legszükségesebb feladatok ellátása céljából!
Akinek kiskorú gyermeke felügyeletéről kell gondoskodnia, és az ügyeleti napokon sem tudja a
munkáját ellátni, azt a saját szabadsága terhére teheti meg, melyet be kell jelenteni!
A mindennapi működésről tájékoztatást köteles nyújtani valamennyi dolgozó a szakmai tanácsadó
részére az etkt@encs.hu email címre elküldve a munkanapot követő nap 10:00 óráig.
Mivel a munkavégzés folyamatos, az új munkarend idején is jár a munkabér.
Az elnöki utasítás visszavonásig van érvényben.

Encs, 2020. március 19.
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