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 Mit jelent a poszt-Covid megtapasztalása? 
Még mindig gyűjtjük az ismereteket a Covid19-vírusról, a következőket azonban már tudjuk: 

 Minden ötödik embernek négy hét elteltével is vannak tünetei, minden tizedik embernél pedig 
tizenkét hétig vagy akár tovább is jelentkeznek tünetek. Egyes esetekben a tünetek hosszú 
hónapokig eltarthatnak. 

 A tünetek kiszámíthatatlanok lehetnek, és idővel hullámokban jelentkezhetnek. 
 Általános tünet többek között a rendkívüli fáradtság, a légszomj, az izom- és ízületi fájdalom, a 

mellkasi fájdalom és a mentális egészségi problémák. 
 A folyamatosan tünetekkel rendelkező munkavállalók többsége esetében munkahelyi 

változtatásokra van szükség, míg egyeseknél nincs erre szükség. 
 Az elhúzódó Covid kiszámíthatatlan és hullámokban jelentkező jellege miatt egyes 

munkavállalóknak esetleg fokozatosan, a terhelést munkaképességükhez igazítva kell 
visszatérniük a munkába – ami időbe telhet. 

 Miért fontosak a vezetők a munkába való visszatérés támogatása során? 

Vezetőként gyakran Ön az első kapcsolattartó. Bizonyított, hogy a közvetlen felettesek jelentős hatással 
vannak a munkába való visszatérés sikerességére; az Ön tettei és viselkedése befolyásolhatja, hogy a 
munkavállaló képes-e visszatérni a munkába és tartósan munkát végezni. Nem szükséges, hogy Ön 
az elhúzódó Covid szakértője legyen, vagy mindent meg tudjon válaszolni, de fontos, hogy támogassa 
a visszatérő munkavállalót, meghallgassa aggodalmait és segítsen, amiben csak lehet. 

 A megoldáskeresést célzó együttműködés fontossága 

Mindannyian mások vagyunk. Mindenkinek eltérő mértékű támogatásra van szüksége a szerepétől, a 
hosszú távú tünetektől, a munkakörnyezettől és a személyes helyzettől függően. Fontos meghallgatni 
a visszatérő munkavállaló igényeit és aggályait, lehetővé tenni számára olyan proaktív változtatásokat, 
amelyekkel gondoskodhat egészségéről és végezheti a munkáját, és fontos közösen olyan 
megoldásokat találni, amelyek a munkavállaló és az Ön munkacsoportja számára is működőképesek. 

 A visszatérő munkavállaló támogatása során követendő legfontosabb lépések 

E lépések követésével a munkavállaló kiváló eséllyel térhet vissza biztonságban a munkába és 
végezhet tartósan munkát. Bővebb információ az egyes lépésekre vonatkozóan ebben az útmutatóban 
található. 

 1. lépés: kapcsolattartás a munkavállaló munkahelyről való távolmaradása idején. 

 2. lépés: felkészülés a munkavállaló visszatérésére. 

 3. lépés: a munkába való visszatérésről folytatott beszélgetés. 

 4. lépés: támogatás biztosítása a munkába való visszatérést követő első napokban. 

 5. lépés: folyamatos támogatás és rendszeres felülvizsgálat. 

 Az útmutató használata 

Ebben az útmutatóban olyan információkat talál, amelyek segítségével támogathatja a 
Covid19-fertőzést vagy az elhúzódó Covid-betegséget követően munkába visszatérő munkavállalókat. 
Ezek az információk szervezetének meglévő távollét-kezelési gyakorlataival együtt használhatók. 

Ne feledje, ha nem biztos abban, hogy mi a teendő, vegye fel a kapcsolatot a humánerőforrás-részleg 
kapcsolattartójával – nem kell egyedül eljárnia. 

 

Ez a tájékoztató kiadvány útmutatással szolgál azzal kapcsolatban, hogyan támogathatják a vezetők a 
folyamatosan tünetekkel rendelkező munkavállalókat abban, hogy Covid19-fertőzést vagy elhúzódó 
Covidot követően visszatérjenek a munkába. 

Az EU-OSHA a felépülőfélben lévő munkavállalók számára is készített útmutatót a Covid19-fertőzés utáni 
munkába való visszatéréshez – lásd: https://osha.europa.eu/hu/themes/covid-19-resources-workplace 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
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Mit jelent a „poszt-Covid” és az „elhúzódó Covid”? 
A Covid19-tünetek sokaknál néhány napig tartanak, bár gyakran két héttől négy hétig is eltarthatnak. 
Ez az úgynevezett. „akut Covid”. Az „elhúzódó Covid” kifejezést gyakran abban az esetben használják, 
ha a tünetek négy hét elteltével még mindig akadályozzák az adott személyt szokásos tevékenységei 
végzésében. Ugyanezt az állapotot leíró egyéb kifejezések többek között a következők: „folyamatosan 
tünetekkel járó Covid19” (4–12 hétig tart) és „poszt-Covid19-szindróma” (legalább 12 hétig tart). 

 Még mindig kevéssé ismertek a Covid19 hatásai, de a kutatások a következőkre mutatnak rá: 
 Minden ötödik embernek négy hét elteltével is vannak tünetei, minden tizedik embernél pedig 

tizenkét hétig vagy akár tovább is jelentkeznek tünetek. Egyes esetekben a tünetek hosszú 
hónapokig eltarthatnak. 

 Egyénenként jelentős eltérések mutatkoznak a tünetek között, és az elhúzódó Covid esetében 
nincs meghatározott diagnosztikai módszer. 

 Előfordulhat, hogy az elhúzódó Covid tünetei kiszámíthatatlanok, és idővel hullámokban 
jelentkeznek; egyeseknél a tünetek folyamatosan fennállnak, míg másoknál újra meg újra 
megjelennek, majd megszűnnek. 

 Gyakori tünetek többek között a következők: 

  kimerültség – pihenéssel sem enyhülő fáradtság; 
  légszomj; 
  izom- és ízületi fájdalom; 
  mellkasi fájdalom; 
  köhögés; 
  mentális egészségi problémák, beleértve a szorongást és a depressziót. 

 További tünetek a fejfájás, a gondolkodási és szóbeli önkifejezési problémák, szív- és 
vérnyomásproblémák, a szaglás elvesztése, bőrkiütések, emésztési problémák, 
étvágytalanság és a torokfájás. 

 Az elhúzódó Covid szokatlan lefolyású lehet: bekövetkezhetnek visszaesések, valamint új, 
időnként szokatlan tünetek jelentkezésével járó periódusok. Egy kezdetben enyhe, vagy akár 
tünetmentes eset súlyossá válhat, és olyan tünetek jelentkezhetnek, amelyek határozottan 
befolyásolják a mindennapi tevékenységeket. 

 

Miért fontosak a vezetők a munkába való visszatérés 
támogatása során? 
A rossz közérzet – különösen az elhúzódó Covid hullámokban jelentkező és szokatlan tünetei esetén – 
a munkavállaló és a vezető számára egyaránt aggasztó lehet, holott nem kell annak lennie; az ebben 
a tájékoztató kiadványban szereplő tanácsok segítséget nyújtanak a vezetőknek abban, hogy 
támogassák a munkavállalókat a munkába való visszatérés során. 

A Covid19 után mindenkinek más-más tapasztalatai vannak; egyesek számára kihívást jelent, sokak 
számára azonban fontos a munkába való, valamilyen szintű (nem feltétlenül teljes munkaidőben vagy 
ugyanazokhoz a feladatokhoz történő) visszatérés pénzügyi vagy szociális okok, illetve a mentális 
egészség javítása miatt, és ha kiváló esélyük marad a tartós munkavégzésre, az még a felépülésüket 
is segítheti. 

 Vezetőként Ön létfontosságú szerepet tölt be a munkavállaló munkába való visszatérésének 
támogatásában. Vezetőként: 

Megnyugtatásképpen: bár sokáig eltarthat a Covid19-ből való felépülés, idővel sokaknak javul az 
állapota, és az ismeretek gyarapodásával várhatóan a kezelések is hatásosabbak lesznek. A 
munkába való visszatérés a felépülési folyamat része még akkor is, ha rugalmasnak kell lennie, vagy 
csökkentett munkaidővel és hosszú hónapokig tartó „ütemezett munkavégzéssel” kell járnia. 
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 gyakran Ön a munkavállaló első kapcsolattartója; 
 Ön a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy éreztesse a munkavállalóval, hogy értékes, és 

segítse őt az identitásérzés megőrzésében, amikor nincs a legjobb formában; 
 Ön képes munkaköri módosításokat vagy munkahelyi átalakításokat életbe léptetni ahhoz, 

hogy a munkavállaló helyt tudjon állni a munkakörében, és az egészségére is ügyeljen a 
visszatérésekor. 

A humánerőforrás-részleg is jelentős szerepet játszhat azáltal, hogy támogatja a vezetőket az 
útmutatóban említett számos feladat elvégzése során. 

Mit tegyenek a vezetők, hogy segítsenek az elhúzódó Covid 
után visszatérő munkavállalóknak? 
 Mindannyian mások vagyunk. 

Mindenkinek eltérő mértékű támogatásra van szüksége a szerepétől, a hosszú távú tünetektől, a 
munkakörnyezettől és a személyes helyzettől függően. Fontos meghallgatni a munkavállalók igényeit 
és aggályait, lehetővé tenni számukra azokat a proaktív változtatásokat, amelyekkel gondoskodhatnak 
egészségükről és végezni tudják munkájukat, és fontos közösen keresni a megoldásokat. E lépések 
követése segít megtervezni a lehetséges teendőket, és lehetővé teszi, hogy a munkavállalónak kiváló 
esélyei legyenek a munkába való biztonságos visszatérésre és a tartós munkavégzésre. 

1. lépés: kapcsolattartás a munkavállaló munkahelyről való 
távolmaradása idején 

 Kapcsolattartás. Tudassa a munkavállalóval, hogy gondol rá! Állapodjanak meg a 
kapcsolattartás módjáról (gyakoriság, telefonon keresztül vagy e-mailben)! 

 Beszéljék meg a munkáltató és a munkavállaló betegszabadságra vonatkozó jogait és 
kötelezettségeit! Ha a munkavállaló több napig távol van a munkahelyétől, előfordulhat, hogy 
a nemzeti jogszabályi követelményeknek megfelelően hivatalos értesítést kell küldenie. 

 Állapodjanak meg arról, hogy mit mondanak a többieknek! Érdemes megállapodni arról, 
hogy milyen információkat osztanak meg a munkatársakkal és az ügyfelekkel a titoktartás 
tiszteletben tartása mellett. 

 Ha van lehetősége foglalkozás-egészségügyi és/vagy pszichológiai/jólléti támogató 
szolgálatok igénybevételére, tájékoztassa a munkavállalókat a rendelkezésre álló 
támogatásról és az ahhoz való hozzáférés módjáról! A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 
és az orvosok tapasztalattal rendelkeznek az átalakításokkal és a támogatással kapcsolatos 
tanácsadás, valamint a munkavállalók beleegyezését követően a tanácsok megfelelő 
vezetőkkel való közlése terén. 

 Beszélgessenek a munkavállalóval a beavatkozással, a rehabilitációs programokkal, a 
munkavállalási szaktanácsadással és a munkába való visszatéréssel foglalkozó külső 
ügynökségekkel kapcsolatos kéréseiről! 

 Engedélyezze a munkavállalónak a pihenést és a regenerálódást! Sokan magukat 
hibáztatják a munkahelyről való távolmaradás miatt, ez pedig gátolhatja a felépülésüket – a 
visszatérés időpontjáról való kérdezősködés helyett tudassa a munkavállalóval, hogy Ön azért 
van ott, hogy segítséget és támogatást nyújtson! 

 Tájékoztassa a munkavállalókat a vállalaton belüli rehabilitációs irányelvekről, függetlenül 
attól, hogy azok kifejezetten a Covid19-hez kapcsolódnak-e! 

2. lépés: felkészülés a munkavállaló visszatérésére 
 Egyesek orvosi vizsgálatot írhatnak elő a munkába való visszatérés előtt – például abban 

az esetben, ha a munka jelentős megerőltetéssel vagy stresszel jár, a biztonság szempontjából 
kritikus munkaköröknél vagy abban az esetben, ha a munkavállalónak olyan meglévő 
betegségben szenvednek, amely a Covid19 miatt súlyosbodott. 
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 Képzelje magát a munkavállaló helyébe: hogyan érezné magát, ha súlyos beteg lenne, és 
nem lenne biztos a teljes felépülésében? Próbálja meg átgondolni, hogy az adott személy 
hogyan érezheti magát, mi miatt aggódhat, és milyen prioritásai lehetnek! 

 Szervezzenek beszélgetést a munkába való visszatérésről, és állapodjanak meg egy 
visszatérési tervben! Előfordulhat, hogy egyes munkavállalók hullámokban jelentkező 
tüneteket tapasztalnak, és időre lehet szükségük ahhoz, hogy a korábbi szinten tudjanak 
teljesíteni. Legyen rugalmas, és készüljön fel arra, hogy a dolgok idővel változnak – 
előfordulhat, hogy változtatnia kell a tervein! A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, a 
munkaügyi felügyelők és a munkavállalók képviselői támogathatják az ilyen megállapodásokat. 

 Egyeztessen az illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálattal vagy üzemorvossal 
arról, hogyan alakítható át a munkahely! A foglalkozás-egészségügyi szolgálat vagy az 
üzemorvos konzultálni tud alkalmazottjának kezelőorvosával. 

 Tájékoztassa a munkavállaló munkatársait és feletteseit az elhúzódó Covidról, valamint a 
munkavégzéssel és a munkával kapcsolatos kérdésekről! 

 Vegye fontolóra a tanácskérést és a támogatási programok igénybevételét, vagy bármely – 
általános jellegű vagy kifejezetten a Covid19-cel kapcsolatos – kormányzati rendelkezés 
alkalmazását, amely támogatást biztosít az alkalmazottak tartós munkavégzése érdekében 
végzett munkahelyi átalakításokhoz! 

3. lépés: a munkába való visszatérésről folytatott beszélgetés 
 A beszélgetés előtt gondolja át, milyen munkakör- és feladatmódosítások lehetnek 

kivitelezhetők, és kérje meg ugyanerre a munkavállalót is! Győződjön meg arról, hogy a 
munkavállaló úgy érkezik a találkozóra, hogy készen áll annak megbeszélésére, miként 
befolyásolhatja az állapota a munkáját, milyen feladatok elvégzésére érzi képesnek magát az 
adott pillanatban, és ami még ennél is fontosabb, hogy milyen változtatások segítségével tudja 
elvégezni a munkáját (annak egy részét)! Emlékeztesse arra, hogy kérjen tanácsot az orvosától 
azzal kapcsolatban, hogy mit tegyen és mit ne tegyen, és forduljon a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálatokhoz vagy orvosokhoz! Érdemes lehet bevonni emberi erőforrásokat, partnereket, a 
munkavállaló felettesét vagy a munkavállalók képviselőit. 

 A közvetlen felettes és a munkavállaló az alábbiak szerint kategorizálhatja a munkahelyi 
elvárásokat, megadhatja az adott elvárások teljesítésével töltött napok becsült 
százalékos arányát (a betegség miatti távolmaradás előtt), és tisztázhatja, hogy a 
munkavállaló szerint az elvárások problémát fognak-e jelenteni a munkába való 
visszatéréskor: 

 kognitív – összetett adatok feldolgozása, nagy koncentrációt igénylő adatbevitel, a 
feladatok közötti gyors váltás, több rendszer használata, összetett döntéshozatal, gyors 
és magas kockázatú döntéshozatal, több érdekelt fél vagy jelentés kezelése; 

 fizikai – ismétlődő mozdulatok, statikus testtartás, nehezen megmozdítható vagy nehéz 
tárgyak időnkénti mozgatása; 

 érzelmi – kiszolgáltatott személyekkel/gyermekekkel vagy bajban lévő 
ügyfelekkel/vásárlókkal való foglalkozás, agresszió vagy erőszak eshetőségének 
kezelése, érzelmi rugalmasság és reziliencia szükségessége. 

 Ez segíthet annak meghatározásában, hogy a munkafeladatokat milyen konkrét és 
hasznos módon lehet módosítani. 

 A beszélgetés során hagyjon időt arra, hogy a munkavállaló bejelentkezzen és ellazuljon; 
érdeklődjön hogylétéről, és ha van valami, ami miatt az illető aggódik, keressenek 
megoldásokat! Beszélgessenek a lehetséges munkaköri módosításokról, munkavégzési 
prioritásokról és a visszatérésének első heteire vonatkozó munkaütemezésről – kérje meg a 
munkavállalót ötletei felvetésére! Magyarázza el, hogy figyelemmel fogja kísérni és felül fogja 
vizsgálni az előrehaladást! Beszéljék meg, hogy mivel teljen az első nap és hét! Állapodjanak 
meg egy mindkettejük számára kedvező visszatérési tervről! A tervnek megvalósíthatónak kell 
lennie, ezért győződjön meg arról, hogy szerepel benne, hogy kinek mikor és mit kell tennie. 
Ezenkívül rugalmasnak kell lennie, mert a gyakorlatban derül ki, hogy mi az, ami mindkettejük 
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számára beválik. Ossza meg a tervet az illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálattal vagy 
üzemorvossal, és vegye fontolóra azt is, hogy megosztja a humánerőforrás-részleggel vagy a 
munkavállaló munkatársaival! 

 Kerülje a kéretlen átalakításokat! 

4. lépés: támogatás biztosítása a munkába való visszatérést követő 
első napokban 

 Biztosítsa személyes jelenlétét a munkavállaló visszatérésének első napján! 
 Engedélyezze számára, hogy kezdetben lassan végezhesse a teendőket, mivel ez 

megakadályozza, hogy túlterheltnek érezze magát, és csökkenti a további távolmaradás 
kockázatát. 

 Emlékeztesse a munkavállalót az egyeztetett munkavégzési prioritásokra, ütemezésre és 
módosításokra, és ellenőrizze, hogy ezek érvényesülnek és jól működnek-e! 

 Gondoskodjon arról, hogy a visszatérő munkavállaló naprakész információt kapjon a 
munkavégzés módjának esetleges változásairól, mutassa be őt az új munkatársaknak, közölje 
vele a legfrissebb híreket stb.! 

 Szervezzenek rendszeres bejelentkezéseket, hogy átbeszéljék, miként gondoskodik a 
munkavállaló az egészségéről és hogyan boldogul a munkavégzéssel! 

5. lépés: folyamatos támogatás és rendszeres felülvizsgálat 
Ezen a ponton a dolgok egy kicsit különböznek a munkába való visszatérés szokásos menetétől. Ennek 
az az oka, hogy a Covid19 után változhatnak és idővel hullámokban jelentkezhetnek a tünetek, így még 
fontosabb, hogy a munkaterhelés és a munkaköri módosítások rendszeres felülvizsgálat tárgyát 
képezzék. Amennyiben lehetőség van rá, a munkába való visszatérést követően elért előrehaladást 
célszerű foglalkozás-egészségügyi szakemberrel felülvizsgáltatni. Ily módon előrejelezhetők a 
problémák és biztosítható, hogy a munkavállalónak a lehető legjobb esélye legyen a folyamatosan 
fennálló tünetek kezelésére és a tartós munkavégzésre. 

 Kommunikáljon rendszeresen és nyitottan! Szervezzenek bejelentkezéseket annak 
áttekintésére, hogy mi az, ami működik, és mi szorul felülvizsgálatra! 

 Vizsgálják felül a munkaterhelést, és állapodjanak meg abban, hogy idővel fokozzák a 
feladatmennyiséget – ez időnként nem heteket, hanem hónapokat jelent! Egyesek számára 
akkor valószínűbb a sikeres visszatérés, ha ez lassú ütemben történik. Ez valószínűleg 
megakadályozza a visszaesést és a további távolmaradást. Néhány ember számára a 
folyamatosan jelentkező tünetek azt jelenthetik, hogy nem képesek a munkaköri követelmények 
teljesítésére – amennyiben így van, lehet, hogy elérkezett az idő arra, hogy megbeszéljék a 
feladatok megváltoztatását vagy az átcsoportosítást. 

 Adott esetben kérjen tanácsot a humánerőforrás-részlegtől! Szükség lehet a Covid19-re 
vonatkozó ideiglenes irányelvek végrehajtására, különösen a betegség miatti távolmaradásra 
vonatkozóan, és előfordulhat, hogy nem szankcionálni, hanem támogatni kell azokat, akik 
további távolmaradásra kényszerülnek, vagy akiknek módosítani kell a feladatait. 

 A meghosszabbított távolmaradás vagy a módosított munka kihatással lehet az alkalmazottak 
képzésére; vegye fontolóra, miként befolyásolhatja ez a képzési követelményeket, különösen 
a szabályozott szakmák esetén! 

 Tartsa szemmel a többi munkavállaló munkaterhelését! A helyi fertőzöttségi aránytól és a 
hatályos protokolloktól függően előfordulhat, hogy számos munkavállalója kiesik a munkából a 
Covid19 vagy – súlyos betegség esetén – annak hosszú távú hatásai miatt. Számos 
munkavállaló távolmaradása vagy csökkent munkaképessége megnehezítheti a 
tevékenységek folytatását és megterhelheti a többi munkavállalót. A lehető legkevesebb 
többletmunkát hárítsa rájuk, és biztosítsa, hogy ez az időszak ne tartson túl sokáig! A közvetlen 
felettesek fontos szerepet játszanak a helyzet nyomon követésében és annak biztosításában, 
hogy az egyes munkavállalók ne legyenek túlterheltek. Tartsa be a munkaidőre és a 
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pihenőidőre vonatkozó szabályokat és megállapodásokat, és tartsa tiszteletben a 
munkavállalók azon jogát, hogy a szabadidejükben ne a munkával foglalkozzanak! 

 Az oltási program előrehaladásától vagy a felépült személyek munkába való visszatérésétől 
függetlenül – a vírus terjedésének megakadályozása érdekében – tartsa fenn a fertőzés 
megfékezésére irányuló ajánlott intézkedéseket (beleértve a közösségi távolságtartást, a 
rendszeres kézmosást/higiéniát és az arcmaszk használatát)! Ezek a lépések az oltási program 
előrehaladása ellenére továbbra is fontosak. 

 A munkába való visszatéréskor végzett felülvizsgálat részeként győződjön meg arról, hogy az 
alkalmazott nem a munkavégzésre fordítja az összes energiáját, amely mellett így nem marad 
ideje a családra, a társasági életre és a szabadidős tevékenységekre! 

Példák munkaköri módosításokra 
Rengeteg lehetséges módosítás vagy kisebb változtatás létezik, amely megkönnyítheti a visszatérő 
munkavállalók számára egészségük megőrzését és a munkavégzést. A foglalkozás-egészségügyi 
szakemberek akkor tapasztalják a legjobb eredményeket, amikor a vezető és a munkavállaló ezt együtt 
találja ki. Legyen rugalmas! Ne féljen attól, hogy javaslatokat tegyen, és bátorítsa a munkavállalót 
ötletek felvetésére, de kerülje a kiigazítások kényszerítését! Nyilvánvaló, hogy Ön nem feltétlenül tud 
minden javaslatot véghezvinni, azonban általában lehetséges megtalálni a munkakörnek megfelelő 
kivitelezhető módosításokat. Kulcsfontosságú, hogy legyen olyan terv, amelyben mindketten 
egyetértenek. 

Fokozatos visszatérés és munkaidő 
A poszt-Covid tüneteinek időtartama és hatása miatt előfordulhat, hogy az embereknek fokozatosan, 
azaz „szakaszos visszatérés” keretében kell visszatérniük a munkába. Nem valószínű, hogy az 
elhúzódó Covid esetében a standard, rövid, fokozatos visszatérés megfelelő. A szakaszos visszatérés, 
amely akár hetekig vagy hónapokig is eltarthat idővel átalakítható. 

A fáradékonyság tüneteit mutató munkavállalók esetében fontos a távmunka és az „ütemezett 
munkavégzés” (azaz a tünetektől függően munkaközi szünetek beiktatásával történő munkavégzés). 
Előfordulhat, hogy egyes munkavállalók képesek továbbra is teljes munkaidőben dolgozni, mások 
esetében azonban eredményesebb lehet a munkaidő tervezett csökkentése. 

Az elhúzódó Covidban szenvedő munkavállalók néha – akár napokkal később – visszaeshetnek, ha 
túlzásba viszik a munkát. A munkavállalónak kell eligazítania Önt (és Önnek tisztában kell lennie azzal, 
hogy még ők is most tanulják, hogyan éljenek együtt a tüneteikkel és kezeljék azokat). 

További példák 
A módosításokat az egyénhez kell igazítani, és a konkrét tüneteiktől és korlátozásaiktól, valamint attól 
kell függeniük, hogy ezek hogyan befolyásolják a teendők elvégzésére és a munkakör ellátására való 
képességüket. Egyénre szabott felépülési és rehabilitációs tervekre van szükség. Az alábbi tényezők 
némelyike nyilvánvalónak tűnhet, de a megvalósulásukhoz célszerű ezeket hivatalos formába önteni: 

 a munkaidő-beosztás (munkaidő kezdete, vége és szünetek) megváltoztatása; 
 a munkaórák megváltoztatása, például rövidebb napok, munkanapok közötti szabadnapok; 
 a több műszakos munkarend megváltoztatása, pl. a késői vagy korai műszakok és/vagy az 

éjszakai ügyelet felfüggesztésének fontolóra vétele, hogy az egyén akkor dolgozhasson, 
amikor a leghatékonyabb; 

 a munkavégzési mintázatok módosítása, például ütemezett munkavégzés, rendszeres és/vagy 
további szünetek beiktatása; 

 a munkaterhelés megváltoztatása, például: 
 adott időn belül a szokásosnál kevesebb feladat kitűzése; 
 több idő biztosítása a szokásos feladatok elvégzésére és a szoros határidőkkel történő 

munkavégzés kerülése; 
 a kötelességek vagy feladatok ideiglenes módosítása („módosított feladatok”); 
 támogatás, például: 
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 egyértelmű segítségnyújtási rend – megkérdezhető vagy ellenőrzésre felkérhető személy; 
 „társrendszer"; 
 egészségügyi vizsgálatok idejére biztosított szabadidő; 
 nem elszigetelt helyzetben történő munkavégzés; 

 egyértelmű célkitűzések és felülvizsgálati mechanizmusok; 
 amennyiben lehetséges, a munkaidő egy részében otthonról történő munkavégzés; 
 annak a rendszeres ellenőrzése, hogy a tünetek hullámokban jelentkeznek-e. 

Amennyiben úgy véli, hogy a betegség fogyatékosságnak minősül, a munkáltató további jogi 
követelményeket írhat elő az észszerű kiigazítások elvégzéséhez. Kérjen tanácsot a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálattól és a humánerőforrás-részlegtől! 

Hogyan segíthetik a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 
a vezetőket és a visszatérő munkavállalókat? 
Hosszú ideig tartó betegség esetén a munkába való túl korai visszatérés vagy a teljes munkaterhelésre 
való visszatérés visszaesést okozhat. A foglalkozás-egészségügyi szakemberek többféleképpen 
segíthetnek: 

 az elhúzódó Covid és a munkába való visszatérés kezelése érdekében a munkahelyi 
kockázatértékelés eredményes felülvizsgálatának támogatásával, valamint a munkahelyi 
járványvédelmi intézkedésekkel; 

 egyénre szabott értékelések végrehajtásával, egyénre szabott felépülési és rehabilitációs terv 
készítésével, valamint a releváns orvosi vizsgálatok elvégzésének biztosításával; 

 tapasztalattal rendelkeznek az új kórállapotú és kevéssé ismert állapotú alkalmazottak 
értékelése, valamint a tünetek működésre gyakorolt hatásának értékelése terén; 

 az Önnel és a munkatársával együtt végzett, egyénre szabott munkahely-/feladatspecifikus 
kockázatértékeléshez való hozzájárulással; 

 az egyes munkavállalók és a munkatársaik biztonságának figyelembevételével; 
 egészségügyi felülvizsgálat bevezetésével, ha egyéb kockázat miatt a rendes állapotfelmérés 

kiigazítására van szükség. 

További információkért egyeztessen foglalkozás-egészségügyi szakemberrel, a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálattal vagy az üzemorvossal! 

A vezető általános felelőssége 
Önnek az a feladata, hogy a lehetséges esetekben nyitott kommunikáció fenntartásával és a 
munkahelyi változtatások támogatásával támogassa a visszatérő munkavállalót. Nem szükséges, hogy 
mindent meg tudjon válaszolni. 

Ha nem biztos abban, hogy mi a teendő, vagy segítségre és tanácsra van szüksége, kérjen segítséget 
más vezetőktől, humánerőforrás-szakembertől vagy foglalkozás-egészségügyi szakembertől! 

Ha nagy szervezetnél dolgozik, bizonyosodjon meg arról, hogy tudja, hol talál információt a 
következőkről: 

 a munkába való visszatérésre vonatkozóan a szervezete által kialakított irányelvek; 
 jólléti és pszichológiai támogatási csatornák (például tanácsadás, alkalmazotti hálózatok); 
 rehabilitációs támogatás (például pszichoterápia); 
 gyakorlati támogatás olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint a gyermekgondozás és a tartósan 

fennálló betegségek. 
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A sokszorosítás a forrás feltüntetésével engedélyezett. 

A Covid19 új betegség, ezért ez egy ideiglenes dokumentum, amelyet frissíteni fogunk, amint 
új információk állnak rendelkezésre. 

Az EU-OSHA számos iránymutatást és eszközt készített a vállalkozások számára a Covid19 
munkahelyekre kifejtett hatásának kezelése érdekében. Ezek a honlap Egészséges 
munkahelyek – Állítsuk meg a járványt! menüpontjának felkeresésével tekinthetők meg. 

További anyagok az EU-OSHA honlapján a Rehabilitáció és visszatérés a munkába menüpont 
felkeresésével találhatók meg. 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work
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