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Tisztelt Pénztárak! 

Az OTP Egészségpénztár a COVID-19 koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása, valamint 

ügyfelei és kollégái egészségének megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket vezette be. 

1. Felállítottuk a Krízis Bizottságot, mely naponta értékeli a helyzetet és dönt a szükséges 

intézkedések megtételéről. 

2. Ügyvezetői tájékoztatókat és utasításokat készítettünk el és adtunk ki a Kollégák részére az 

aktuális helyzettel kapcsolatosan, és a szükséges intézkedések indításáról. 

3. Felmértük a Kollégák családi helyzetét és életkörülményeit (egy háztartásban élő személyek, 

gyermekek száma, külföldi utazások, személyes találkozók), valamint az esetleges otthoni 

munkavégézés lehetőségeit (számítógép, wifi). 

4. Vészforgatókönyveket és kommunikációs anyagokat dolgoztunk ki, arra az esetre, ha a Pénztár 

működésének leállítása szükséges lenne. 

5. Fertőtlenítő kézmosókat szereket szereztünk be és helyeztünk el a mosdókban, kesztyűket 

szereztük be a kollégák részére valamint napi rendszerességgel fertőtlenítő takarítást rendeltünk 

el. 

6. Az otthoni munkavégzéshez szükséges technikai feltételeket beszerzését megkezdtük azoknál a 

kollégáknál, akiknél a munkafeladatok ezt lehetővé teszik. Ezzel egyidejűleg megkezdtük laptopok 

és tokenek beszerzését egyes munkafolyamatok otthoni munkavégzésének biztosítása 

érdekében. 

7. Elrendeltük, hogy külsösök nem léphetnek be a Pénztár terültére és a 10 fő fölötti személyes 

találkozókat megrendezését megtiltottuk. A megbeszéléseteket telefon-, vagy videokonferencia 

formájában bonyolítjuk. 

8. Megkezdtük a rendkívüli helyzetre tekintettel történő intézkedések bevezetéséről szóló ügyfél 

tájékoztatások kihirdetését. Azaz megkértük a tagokat minden formában, hogy lehetőség szerint 

elektronikus csatornán keressék meg Pénztárunkat. 2020.03.17-től pedig bezártuk a személyes 

ügyfélszolgálatunkat. 

9. A beérkező postát 7 napra karanténba helyezzük, és csak ezután érkeztetjük és bontjuk fel. 

10. 2020. március 16-tól kezdve szeparáltuk az egyes kulcsfontosságú kollégákat és külön helységben 

helyeztük el őket, hogy lehetőség szerint minél kevesebb emberrel érintkezzenek. 

A Pénztár ugyanakkor mindent elkövet azért, hogy az ügyfelek számára a rendkívüli intézkedések 

bevezetése ne jelentsen érdemi szolgáltatás csökkenést. Pénztárunk biztosítja, hogy az egészségpénztári 

kártyás vásárlások és a befizetések könyvelése a lehető leggyorsabb legyen, annak érdekében, hogy az 

ügyfelek a kártyájukat a megszokott módon használhassák. A telefonos ügyfélszolgálat, a chat funkció és 

a facebook kiszolgálás továbbra is változatlan nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére. A 

személyesen intézhető ügyeket elektronikus csatornákra tereljük át és erről tagjainkat folyamatosan 

informáljuk honlapunkon, a www.otpportalok.hu oldalon, facebook oldalunkon és elektronikus hírlevelek 

útján is. 


