TÁJÉKOZTATÓ
Munkavállalóink részére, a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatban

Tisztelt Kollégák!
Az idei évben olyan eseménynek vagyunk tanúi, mely cégünk 124 éves történetében még nem
volt tapasztalható. Egy új, eddig ismeretlen vírus (COVID-19 koronavírus) viharos sebességgel
okozott világjárványt 2020. első félévében. A világjárvány Magyarországnak, így ezen belül
Társaságunknak is nagy kihívást jelentett, rendkívüli intézkedések bevezetését követelve meg.
A járvány első hulláma, a közvetlen veszélyhelyzet lecsengőben van, így június 2-tól
elkezdhetünk visszaállni a megszokott munkarendbe.
A pandémia első támadását Társaságunk sikeresen verte vissza azzal, hogy az elmúlt két
és fél hónapban az általunk nyújtott víziközmű szolgáltatás folytonos volt, felhasználóink
által már megszokott magas színvonalon tudtuk tartani azt. Ez nem jöhetett volna létre
minden BAKONYKARSZT-os munkavállaló fegyelmezett viselkedése és odaadó,
felelőségteljes, munkavégzése nélkül!
A 2020. március elején felállított Krízis Management Team (KMT) időben (Veszprém
megyében az elsők között!) elkezdte a felkészülést, tudva azt, hogy az általunk végzett
szolgáltatás stratégiai fontosságú járvány idején. Gondoljunk csak az egészségügy működésére,
vagy éppen arra, hogy az otthonmaradók tisztálkodása – mely a betegség elleni védekezés elemi
lépése - sem oldható meg csapvíz nélkül, amely egyébként is alapvető élelmiszernek számít.
Társaságunk már március 5-én életbe léptethette a 3/2020. számú Vezérigazgatói utasítást Pandémia (koronavírus fertőzés terjedése) esetén szükséges üzletfolytonossági tennivalók
szabályozása a BAKONYKARSZT Zrt. működési területén – címmel. Március 11-től - a
Miniszterelnökséget vezető miniszter veszélyhelyzetet közlő sajtótájékoztatójától - immár két
és fél hónap telt el. Ezalatt az időszak alatt több Kormányrendelet is megjelent, mely különböző
szigorító intézkedéseket tartalmazott. Ezekhez az országosan bevezetett intézkedésekhez
igazodva hoztuk meg mi is a szükséges utasításainkat és végeztük folyamatosan kollégáink,
valamint felhasználóink lehető legszélesebb körű tájékoztatását.
A járvány kitörésekor ezt írtam minden kollégámnak:
Tudom és hiszem, hogy ezt a rendkívüli helyzetet, ezt a megnövekedett felelősségvállalást
a BAKONYKARSZT Zrt. minden egyes munkavállalója átérzi!

Örömmel és büszkén írhatom most le, hogy a járványhelyzet súlyosbodásával összhangban
meghozott utasításaink betartását, a felelősségteljes munkavégzést minden kollégánk komolyan
vette, melyet ezúton köszönök meg, tekintettel arra, hogy ez volt a sikeres védekezés alapja!
Köszönöm a KMT tagjainak, az érdekképviseleti szervezeteknek, azok vezetőinek, hogy
korrekt megbeszéléseket tudtunk folytatni és konstruktív megállapodásokat, döntéseket
hozhattunk saját és felhasználóink érdekében.
Köszönet jár továbbá azért a türelmes, fegyelmezett viselkedésért is melyet kollégáim a
felkészülés időszakában tanúsítottak, amikor a szükséges fertőtlenítő szerek, valamint egyéb
védőeszközök beszerzése még nem ment egyszerűen.

Tisztelt Kollégák!
A mai naptól hatályba lép a 11/2020. számú Vezérigazgatói utasítás, mely a korábbi
munkarendhez való visszatérést alapozza meg. Ezen utasítás azonban tartalmaz még olyan
előírásokat, (maszk viselése, kötelező fertőtlenítés, Ügyfélszolgálatok munkarendje) melyeket
bízom benne, hogy már csak néhány hétig fogunk alkalmazni. Továbbra sem kockáztathatjuk
azt, hogy a fertőzés elérje a csőtörések helyreállításában, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás területén dolgozó kiváló felkészültségű szakembereinket, ezért továbbra is kérem
mindenkitől a megértő, felelős gondolkodást és hozzáállást!
A veszélyhelyzet kihirdetésekor fogalmaztuk meg: most egy feladatunk van, mégpedig az,
amire „felesküdtünk”: a víziközmű szolgáltatás folyamatos fenntartása, bármi áron. Ezt a
fogadalmunkat megtartottuk, hétköznapi hősökként tettük, amit kell, a legnehezebb időszakban
is.
Ezúton köszönöm minden egyes kollégámnak a helytállást!

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Veszprém, 2020. június 2.
Kugler Gyula
vezérigazgató
a KMT vezetője

