
Medwork Kft. 
7632 Pécs, Orgona u. 31. 
Adószám: 11793928-11-02 

 

 

 

Tisztelt Ügyvezető Úrhölgy/Úr!  

 

A jelenlegi járványügyi helyzetről elmondható, hogy a COVID-19 harmadik szakasza nagyon 

agresszív, a fertőzöttek száma dinamikusan, napi többezer fővel emelkedik. A megbetegedés az esetek 

mintegy 80%-ban enyhe, aspecifikus tünetekkel zajlik. Az újabb hullámban megjelentek már a vírus 

az életre még veszélyesebb mutánsai is, valamint új fejlemény az is, hogy a fertőzöttek nagyobb része 

a 60 év alattiak, vagyis az aktív munkavállalók közül kerül ki.  

Ezek a betegek sokszor nincsenek is tudatában, hogy kockázatot jelentenek másra nézve, pedig 

fertőzőképesek. Ugyanígy, a lappangási időszak alatt (tehát a manifeszt tünetek megjelenése előtt) a 

megfertőződött személy már tovább fertőzheti a környezetében lévőket.  

Fentebb vázoltak különösen nagy problémát jelenthetnek olyan munkáltatóknál, ahol egy térben több 

munkavállaló dolgozik, a dolgozók egymással közelebbi kontaktusba kerülnek (be-, és kiléptetés, 

étkezés, technológiai sajátosságok) és így a fertőzés a közösségen belül továbbadható. A fertőzött és 

kontaktként járványügyi megfigyelés alá vont munkavállalók miatt a kialakult munkarend felborulhat, 

illetve a termelés vagy szolgáltatás akár el is lehetetlenülhet.  

 

E tapasztalataink alapján jól érzékelhető az igény egy olyan tesztelési szolgáltatásra, ami  

- a munkavégzés helyén,  

- gyorsan,  

- nagy tömegben végezhető, és  

- kellő hatékonysággal kiszűri a fertőzött személyeket,  

ezzel gyorsan és effektíven megelőzve a fertőzési láncok kialakulását. 

 

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tesztelés eredményének megbízhatósága éredében 

fontos, hogy a tesztelést a módszert ismerő, megfelelően képzett egészségügyi dolgozó végezze el. 

Valamint kiemelkedően fontos a kollégák biztonsága érdekében, hogy ne laikus, hanem az 

előírásoknak megfelelő védőruházattal rendelkező egészségügyi szakdolgozó teszteljen. 

  

Amennyiben Önnek fontos a munkatársai egészsége, valamint a cége további zavartalan működése, 

akkor a fentieket figyelembe véve ajánljuk szolgáltatásunkat, melynek során képzett munkatársaink 

antigén típusú gyorstesztet használva 
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- közvetlenül a munkavégzés helyén végzik el a tesztet a tesztelni kívánt dolgozókon,  

- gyors eredményt ad (egy teszt körülbelül 5 perc alatt elvégezhető, az eredmény pedig 15  

   percen belül rendelkezésre áll),  

- nagy tömeg tesztelhető (asszisztensenként ca. 100 fő/nap), valamint  

- a teszt kellően szenzitív (98-99%-ban kimutathatóak vele a pozitív esetek).  

 

Cégünket, a MEDWORK Kft.-t 1998-ban alapították, fő profilja a foglalkozás-egészségügyi 

tevékenység. Elmondható tehát, hogy az elmúlt huszonkét év alatt bőséges tapasztalatot szereztünk a 

munkavállalók ellátásával kapcsolatosan, számos nemzetgazdasági ágazatban. 

 

Az általunk használt rapid antigén gyorsteszt jellemzői:  

típusa: COVID-19 Antigen Rapid Teszt  

a hatósági bizonyítványt kiadta: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet  

nyilvántartási száma: HU/CA01/66966/20  

Rövid leírás: a teszt a vírus felszíni S-proteinjét mutatja ki. A mintavétel az orrgaratüregből történik. 

Képes gyorsan igazolni a vírus jelenlétét, ezért elsősorban ott alkalmazható, ahol a megbetegedés 

veszélye és a pozitív eredmények várható száma magas lesz, illetve ahol a vezetői cél az, hogy minél 

hamarabb megoldható legyen a fertőzöttek elkülönítése, ezáltal növelve a cég működésének 

zavartalanságát.  

Itt szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a tesztet csak megfelelően képzett és az előírásoknak 

megfelelő védőruházattal rendelkező egészségügyi szakdolgozó végzi el.  

 

A szolgáltatás ára Baranya megyében: 9.100,- Ft/fő, mely tartalmazza a gyorsteszt költségét, 

munkatársunk munkadíját, a kiértékelést, a helyszínre történő utazás költségét is. 

(Helyszíni kitelepülést legalább 10 fő egyidejű tesztelésének megrendelésekor tudunk vállalni.) 

 

A szűrést a munkavégzés helyszínén, az Önök által kijelölt helységben végezzük el saját személyzettel.  

Az eredményeket dokumentáljuk, a teszten résztvevők az eredményről írásos tájékoztatást kapnak. A 

helyszíni vizsgálat további előnye, hogy a pozitív teszteredménnyel rendelkező munkavállalókkal 

kapcsolatban azonnal meg lehet hozni a szükséges intézkedéseket.  

Munkatársaink természetesen helyszíni tanácsadást is biztosítanak a járványkezelés szükséges és 

helyes módjáról. 
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Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére  

Tisztelettel:  

 

Nagy Nóra 

ellátásszervezési munkatárs  20/ 9561265 

 

Zalayné Magyar Nikolett  

Medwork Kft. ellátásszervező 06 30 620 0794 

 


