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Tisztelt Honfitársunk, Partnerünk, Barátunk! 

 

 

Az iparágnak egy új, eddig ismeretlen nehézséggel kell megküzdenie. Szeretnénk biztosítani 

Önt, hogy ebben a küzdelemben mi is készek vagyunk képességünkhöz és lehetőségünkhöz 

mérten kivenni a magunk részét a feladatokból, amivel 1. lassítani tudjuk a vírus terjedését, 

ezáltal biztonságosabbá tenni a szállodák üzemelését, 2. a vírus okozta gazdasági károkat 

enyhíteni, és a vendég bizalom újraépítéséhez hozzájárulni. 

 

Úgy vélem, hogy most a bajtársiasságnak és nem a kereskedésnek van itt az ideje. 

 

A tisztesség és a méltányosság is úgy kívánja, hogy a tudásunkat, szolgáltatásainkat ebben a 

rendkívüli helyzetben díj-, és térítésmentesen ajánljuk fel az alábbiak szerint: 

 

1. Felület fertőtlenítés hatékonyságának/megfelelőségének ellenőrzése 

Felületről vett mikrobiológiai (ATP és DIP Slide) mintavétel (közvetlenül takarítás 

után és takarítások között) 

 

 

2. Eredménytől függően: 

a. takarítási terv készítése 

b. felület fertőtlenítés újra ütemezése  

c. fertőtlenítési technológia módosítása  
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3. Takarítási utasítás elkészítése (rendkívüli helyzetre) – online oktatása 

 

 

4. Üzleti tevékenység bővítése esetén (pl.étel kiszállítás) a ház(ak) egyedi 

kockázatértékelésének elkészítése - HACCP felülvizsgálat  

 

 

5. Telefonos / online szaktanácsadás (működés racionalizálása során 

élelmiszerbiztonságot érintő kérdésekre) 

 

 

6. www.haccpvizsga.hu a felületünkre a hét folyamán feltöltjük az iparágra vonatkozó 

útmutatót, szakértői véleményeket, hatósági iránymutatást prezentáció formájában. A 

szálloda működését érintő releváns témákból kérdőívet állítottunk össze, hogy 

felmérhessék a kollégák felkészültségét.  

 

Ezen túlmenően törekszünk további támogatók bevonásával enyhíteni a gazdasági károkat. 

Bízunk benne, hogy lehetőségünk lesz díj-, és térítésmentesen felület fertőtlenítésre használt 

vegyszereket, takarító eszközöket, védőruházatot és további laborvizsgálathoz szükséges 

mintákat rendelkezésre bocsátani. Továbbá cégünk megrendelt több száz koronavírus 

gyorstesztet, melyből 100 db-ot szintén díjmentesen bocsát majd az Önök rendelkezésére. 

Bízunk benne, hogy további szponzorok támogatásával ezt a számot jelentősen meg tudjuk 

emelni. 

 

Szívélyes üdvözlettel:  

          ……………………………………………….. 

           Bődi Levente ügyvezető 

  

                

Kelt.: Gyenesdiás, 2020.03.16. 
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Szaktanácsadásra rendelkezésre álló kollégáim elérhetősége: 

 

 

 

Balczóné Balázs Zsuzsanna     Pusztai Szilvia 

népegészségügyi ellenőr      élelmiszerminőség-biztonsági mérnök 

@.: balazs.zsuzsanna@ehaccp.hu    @.: pusztaiszilvia@ehaccp.hu 

M.: 00 36 70 946 9992      M.: 00 36 30 233 3563 

 

 

dr. Gőcze Katalin      Bődi Levente 

megelőző orvostan és népegészségtan szakorvos  HACCP rendszergazda 

@.: info@ehaccp.hu      @.:bodilevente@ehaccp.hu 

        M.: 00 36 20 262 5074 


