
 

 

 
  
 
 

 
Drage sodelavke, dragi sodelavci, 
 
da bi lahko čim bolje zaščitili zdravje vseh zaposlenih med dopustom in po njem, smo v teh novicah 
ob začetku dopustniškega tedna ponovno povzeli najpomembnejše teme glede poletnega dopusta in 
ponovnega zagona obrata:  
 
 

Pravila za zasebna potovanja 
 

• Trenutno se potovanja na tvegana območja odsvetujejo. 
 

• Obvezno se je treba izogibati potovanjem v države s stopnjo tveganja za potovanje 5 ali 6. 
 

• Pri vseh potovanjih v tujino v tvegane države je treba pri načrtovanju dopusta upoštevati 
uradna določila za vstop v posamezno državo in izstop iz nje (obvezni COVID-testi, določila 
glede karantene, zdravstvena potrdila itd.). 

 

• Seznam vseh držav, katere so tvegane in potovanje v katere je odsvetovano, najdete na 
http://corona.magnasteyr.com. 

 

 
Prvi delovni dan po dopustu 
 

• Kontrola zdravja doma – na delo prihajajte le zdravi. 
 

• Ob pojavu simptomov bolezni ostanite doma – pokličite hišnega zdravnika ali korona linijo 
1450. 

 

• Zagotovite, da po vrnitvi iz tveganega območja pravočasno še pred začetkom dela izpolnite 
vsa obvezna uradna določila glede vrnitve iz takšnega območja (negativni molekularno-
biološki test COVID-19-PCR oz. smernice o karanteni), da boste lahko pravočasno prišli spet 
na delo. 
 

• Upoštevajte, da lahko zavestno neizpolnjevanje uradnih določil vodi do delovno-pravnih 
posledic. 
 

 

COVID-19-testi v obratu Gradec 
 

• Zaposleni, ki so bili med dopustom v tujini ali na območju tveganja, imajo možnost opraviti 
prostovoljni molekularno-biološki test za COVID-19-PCR. 
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• COVID-19 testi se začnejo izvajati 17. avgusta v sodelovanju z zunanjim laboratorijem. 
 

• Tisti zaposleni, ki so v sklopu vprašalnika navedli, da se želijo testirati za COVID-19, so že 
zabeleženi. 
 

• Zaposleni v proizvodnji bodo od svojega nadrejenega prejeli informacije in termine za 
testiranje. 

 

• Zaposleni, ki so izpolnili spletni vprašalnik, bodo obveščeni po e-pošti. 
 

• Zaposleni, ki še niso zabeleženi za opravljanje COVID-19-testa, se naj po potrebi obrnejo na 
spodnjo telefonsko številko ali e-poštni naslov. 

 

 
Splošna dolžnost nošenja maske 
 

• Od 14. avgusta naprej so vsi zaposleni (pisarna in proizvodnja) na lokaciji v Gradcu dolžni 2 
tedna ponovno nositi zaščito za usta in nos. 

 
 
Vsa ta določila in varnostni ukrepi so predvideni za zmanjšanje morebitne možnosti okužbe in 
obolenja med zaposlenimi ob ponovnem zagonu obrata po koncu dopusta. Tukaj igra pomembno 
vlogo vsak posameznik, da bomo lahko vsi še naprej naš delovni vsakdan preživljali v čim bolj 
varnem in zdravem okolju. 
 

Za nadaljnja vprašanja stopite v stik z nami preko naslednjih kanalov: 
 
E-poštni naslov: corona.magnasteyr@magna.com 
Klicni center za vprašanja osebja: 0043 316 404-1900  
 
Želimo vam lep dopust v tem neobičajnem času. Dobro si odpočijte in ostanite zdravi! 
 
Vaše vodstvo Magna Steyr 
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