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Tisztelt Bárány Balázs!
A 2021. február 26-án és 27-én, valamint március 2-án a koronavírus-járvány kapcsán a
Főigazgató, valamint a Főigazgató-helyettes részére küldött levelekre, a Magyar Állami
Operaház nevében az alábbi választ adom.
I.

A Kormány mai bejelentése nyomán született munkáltatói intézkedés

A Kormány ma bejelentett járványügyi szigorításai alapján Főigazgató úr arról döntött, hogy
március 8-tól 22-ig 2 hétre teljesen leállítjuk a nagy létszámú próbákat és előadásokat. Nagy
létszámúnak az a próba minősül, ahol a közreműködő művészek létszáma meghaladja a 10
főt.
VÁLTOZÁSOK:
•
•
•
•
•
•

Hoffmann meséi: valamennyi nagy létszámú próba és a bemutató törlésre kerül
Parsifal: valamennyi nagy létszámú próba és a bemutató törlésre kerül
Március 13: Müpa koncert – a Müpával egyeztetünk, hogy a koncert megtartásra
kerül-e
Kávékantáta: nagy létszámú próbák és a program törölve
Keresztkantáták: nagy létszámú próbák és a bemutató törölve
Ezred lánya: nagy létszámú próbák és a bemutató törölve

Különös védelmi intézkedések:
•
•
•
•
•
•

Március 8 és 22 között próba vagy gyakorlat maximum 10 művész részvételével
tartható.
Az adminisztráció A-B hetes munkarendje nem változik.
A színpadi műszaki az általános munkarend szerint napi 8 órában kerül beosztásra.
A gyártás munkarendje nem változik.
A művészeti táraknak részleges home office-ra kell áttérniük.
Lehetőség szerint kiadásra kerülnek a munkáltatói rendelkezésű szabadságok
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•

Azon munkavállaló számára, akinek óvodás- vagy iskoláskorú gyermekének
felügyelete nem megoldott az óvoda- és iskolabezárás ideje alatt, lehetőség szerint
home office munkavégzés elrendelése, ebben az esetben a vezető feladata
gondoskodni a zökkenőmentes működésről.

A fentiekről rendelkező Főigazgatói utasítást küldeni fogjuk a Tisztelt Szakszervezet részére.

II.

Az eddigi munkáltatói intézkedések

A világjárvány ellenére színházunk törekszik a biztonságos működésre. Számos védelmi
intézkedés került elrendelésre.
1.) A 32/2020. főigazgatói utasítás „A veszélyhelyzettel összefüggő munkáltatói
intézkedésekről” (csatolva). Az utasításban meghatározott védelmi intézkedéseket
mindenkinek be kell tartania, aki helyszíni munkavégzésben vesz részt. A védelmi
intézkedések – úgy, mint kötelező maszkhasználat, illetve a másfél méteres
védőtávolság betartása – megszegése esetén az ügyelő/felettes köteles a kollégát
(írásbeli) figyelmeztetéssel felhívni a szabályok betartására.
2.) Szúrópróbaszerű tesztelés zajlik a munkavállalók számára heti szinten– a pozitív
esetek azonnal kiemelésre kerülnek, ezt azonnali kontaktkutatás követi, a
kontaktokat pedig szintén leteszteljük. Az adott napi fertőzött státuszról ún. COVID
híradó néven riportot küldünk a munkatársak részére (legutóbbi csatolva).
Az elmúlt időszak eredményei
IDŐPONT
2021.01.05
2021.01.12
2021.01.19
2021.01.26
2021.02.02
2021.02.09
2021.02.16
2021.02.23
2021.02.26
2021.03.02
2021.03.04.
Eddig összesen:

LÉTSZÁM
84
66
62
74
71
67
59
64
4
103
79
733
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POZITÍV
TESZTEREDMÉNY
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
4
9

A fenti táblázat a menetrend szerinti szűréseket tartalmazza, a pozitív esetek
kontaktjainak tesztelése nincs a táblázatba foglalva, ezen felül a MÁO további 40
tesztet végzett egyedi engedély alapján (január eleje óta).
3.) Tekintve, hogy a fúvósok a munka jellegéből adódóan a munkavégzés során nem
tudják viselni a maszkot, a szúrópróbaszerű tesztelés során minden esetben kiemelt
figyelmet élveznek és nagyobb számban kerülnek letesztelésre, mint más
munkavállalók.
4.) Orvosi szakvélemény a védelmi intézkedésekről (csatolva)
A Tisztelt Szakszervezet részére már korábban is megküldésre került az az orvosi
szakvélemény, mely a MÁO védelmi intézkedéseit a járványügyi előírásokkal
összhangban lévőnek ítélte, és megállapította, hogy az minden elemében a fertőzés
terjedésének hatékony megakadályozását szolgálja.
5.) A konkrét esetben (szólista pozitív eredménye), az információk nem helyesek: a
szólista kontaktjai is letesztelésre kerültek (35 fő).
6.) Védőoltás
Intézményünk kezdeményezte a Covid elleni védőoltás soron kívüli beszerzését és
biztosítását a dolgozói részére, különösképp a Magyar Állami Operaház Örökös Tagjai
és Mesterművészei részére, azonban a Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos
Tisztifőorvosi Titkárságától azt a választ kapta, hogy nincs jogszabályi mód arra, hogy
az országos oltási rendtől eltérően az intézmény soron kívüli védőoltásokat kapjon.
A Magyar Állami Operaház számára a dolgozói egészsége és biztonsága kiemelt fontosságú.
Bízom abban, hogy az elrendelt védelmi intézkedések segítenek ennek biztosításában.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2021. 03. 04.
Üdvözlettel:
Magyar Állami Operaház
Ókovács Szilveszter
főigazgató megbízásából
Dr. Főző Virág főigazgató-helyettes
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