A Magyar Állami Opera (MÁO) 32/2020-as számú főigazgatói utasításának (Utasítás)
felkérésére elvégzett véleményezés

A vélemény megalkotása során az Utasításban foglaltak mellett informális információkat is
figyelembe vettünk. A vélemény nem sajtónyilvános, a MÁO vezetősége számára kizárólag
belső felhasználásra és az eddigi járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos visszajelzés céljából
készült.
Az Utasítás öt és fél oldalban foglalja össze rendkívül részletesen a vészhelyzettel összefüggő
munkáltatói intézkedéseket. A dokumentum a rendkívüli és védelmi intézkedések mellett az
általánosan betartandó járványügyi előírásokat, a munkaidő-beosztás szabályozásait, a
jelentési kötelezettségeket és a külsős partnerekkel való együttműködés lehetőségeit
részletezi. Legfontosabb üzenetként megfogalmazza, hogy tünetes beteg a munkavégzés
helyén ne jelenjen meg! Esetleges lázas állapot kiszűrésére elrendelt belépési lázmérés
elterjedt kockázatcsökkentő eljárás. Amennyiben a munkakör megengedi, akkor otthoni
munkavégzés lehetősége is felkínált, egyebekben amennyiben szükséges, akkor a megfelelő
védőeszközök használatával helyszíni munkavégzés keretein belül is történhet munkavégzés.
Az Utasítás hangsúlyozottan tartalmazza azt, hogy a munkahelyi személyes, csoportos
érintkezések számát és gyakoriságát csökkenteni kell és lehetőség szerinti online eszközök
használatára buzdít. Amennyiben helyszíni munkavégzésre kerülhet sor, a maszk használat, az
érintésmentes üdvözlési formák és a távolságtartás alapelveinek megtartásával történhet
mindez. A kézhigiéné fokozott szerepe megfelelően hangsúlyozott. Mindezek megtartásával
az esetleges tünetmentes fertőzöttek fertőzőképességnek minimalizálása megtörténik. A
Nemzeti Balettintézet (MNBI) képzésének folytatása összhangban van az alapfokú iskolai
oktatásra vonatkozó rendelkezésekkel. Az MNBI végül online működésre tért át, annak ellenére,
hogy lett volna lehetőség a helyszíni oktatásra. Az esetleges utazások előírás alapján történő

megtervezése és megvalósítása, illetve a külsős partnerekkel való együttműködés
példaértékű. Az Utasításban végigvonul a gondolat, hogy minden találkozásunkban a fertőző

állapot lehetőségének - akár saját, akár a partner részéről - benne kell lennie. Orvosi
szempontból hangsúlyozandó, hogy kiemelt figyelmet fordít a súlyos lefolyásra hajlamosító
kockázati tényezőkkel rendelkező, - mint idősebb életkorú, illetve krónikus betegségben
szenvedő - személyek biztonságos munkavégzésére.
A MÁO által alkalmazott szűrési standard az egyik legalaposabban átgondolt, mély szakmai
alapokon nyugvó innovatív és testreszabott megközelítés. Az eljárásrend lényege a különböző
diagnosztikus elemek helyes időzítésében és megfelelő használatában rejlik. A szűrés célja a
potenciálisan fertőző (akár tünetmentes) személyek mielőbbi azonosítása és kiemelése, így a
fertőzési lánc mielőbbi megszakítása. A rendszeres szűrések mellett a magas fertőzésikockázatú személyek gyakoribb tesztelése is a program részét képezi. Az antigén alapú
szűréseket, meghatározott esetekben nukleinsav kimutatáson alapuló (PCR) vizsgálattal
erősítik meg. Az esetlegesen megbetegedett személyek fertőzőképesség szempontjából
biztonságos munkába való visszakerülésének, illetve védettségének meghatározása fontos
része a komplex szűrési stratégiának.
Összességében – az általam megismert információk alapján – mind a MÁO által
foglalkoztatott, mind a külsős partnerek számára világos, részletes, egyértelmű protokoll és
komplex szűrési struktúra került kialakításra, mely a járványügyi előírásokkal összhangban,
minden elemében a fertőzés terjedésének hatékony megakadályozását szolgálja.
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