BELÉPÉSI SZABÁLYZAT
LAKOSSÁGI HULLADÉK ÁTADÓK RÉSZÉRE
Kiadva: 2020.04.30., érvényes: visszavonásig
Az új típusú koronavírus (COVID-19) által okozott járványügyi helyzetre való tekintettel a MüGu Kft. az alábbi szabályok betartása mellett 2020.05.04-től fogadja a lakossági hulladék
átadókat.
A Mü-Gu Kft. telephelyére a belépés az alábbi feltételek teljesülése mellett lehetséges:
-

kizárólag a hulladék birtokosa (1 fő) léphet be a telephelyre,
az átadó személyek kizárólag a Mü-Gu Kft. biztonsági őrei és alkalmazottai által megadott
sorrendben és időben léphetnek be, és csak az általuk megadott területen tartózkodhat
a területre való belépéshez

-

MASZK ÉS LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY HASZNÁLATA KÖTELEZŐ,

-

ennek hiányában a belépés tilos
a MASZKOT távozásig kötelező szabályszerűen (orrot és szájat takarva) viselni
a testi kontaktus bármilyen formája tilos, mint pl. kézfogás

Fontos és minden felelős embertől elvárható, hogy akinél felmerül a fertőzöttség gyanúja, ne
menjen közösségbe, ennek megfelelően kérjük, hogy gyanú esetén, lázas betegség esetén
szíveskedjen látogatását mellőzni.
Az átadót kérjük, hogy szíveskedjen az alábbi eljárást követni:
1. szíveskedjen a maszkot felvenni, és a biztonsági szolgálatnál jelezni az érkezést
2. kérjük, dokumentumait készítse elő a későbbi dokumentáláshoz: személyi igazolvány,
lakcímkártya, adóigazolvány (érvényes okmányok, 18 év feletti személy)
3. a biztonsági személyzet hívására a mérlegelési helyre kell parkolni
4. gépjárművet elhagyni, a LAKOSSÁGI ÁTVÉTEL ablaknál leadni a 2. pont szerinti
dokumentumokat
5. ezután a Mü-Gu Kft. személyzete által megadottak szerint szíveskedjen eljárni.
6. a dokumentumok a LAKOSSÁGI ÁTVÉTEL ablaknál vehetők át a Mü-Gu Kft. kollegáinak
tájékoztatása szerint, a beszállított hulladék ellenértéke a PÉNZTÁR-ban
7. a PÉNZTÁRI VÁRÓ helyiségben egy időben maximum 2 fő tartózkodhat. Amennyiben ennél
több ember van bent, kérjük szíveskedjen az ajtó előtt várakozni.

A fenti folyamat során a biztonságos távolságtartás (2 méter) szabályait
szíveskedjen külön kérés nélkül betartani.
A telepi szabályzat és telepi biztonsági szabályzat betartása minden személy részére kötelező, mely
elérhető a Mü-Gu Kft. bejáratánál, valamint a https://mugu.hu/telepi-szabalyzat/ linken.
A Mü-Gu Kft. alkalmazottai a telepre belépő személyeket a szabályzat betartására, annak figyelmen
kívül hagyása esetén pedig a telephelyről való azonnali távozásra szólíthatják fel.

Minden belépőtől elvárjuk, hogy megfeleljenek a kihirdetett egészségügyi előírásainknak.

