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Tisztelt Operatív TörzsI Tisztelt Rácz Gábor ÚrI

Hivatkozással a reggeli telefonos megkeresésünkre, az alábbiak szerint foglaljuk össze a fuvarozó
váIlalkozásainkat jelen pillanatban leginkább foglalkoztató, a koronavírussal összefiiggő kérdéseinket
és problémáinkat, félve attól, hogy a vírus tovább terjedése esetén ezek a kérdések nem csak
Olaszországgal kapcsolatosan vetődnek maj d fel :

Azéjszaka folyamán és reggel megjelent sajtó hírekkel kapcsolatosan, melyek több portálon is arról
tájékoztaítak, hogy Olaszországot te|jes egészében karantén alá helyezte az oIasz kormány, teljes
bizonYalanságban vagyunk az árufuvarozőinkrészére nyújtandó tájékozíatásokkal kapcsolatban.

A megjelent sajtó hírek nem fogalmazzák meg egyértelműen, és hivata|os, a magyar Kormány részéról
közzétetí tájékoztatásról j e len p i l lanatban n inc s tudom ás unk, ho gy

- a fuvaroző vállalkozások jelen á|lás szerint végezhetnek-e fuvarozási tevékenységet
Olaszország területén? Itt mind a bilaterális, mind a harmadik országos, mind a tranzit
fuvarfeladatok esetében is bizonytalanság van;

- ha és amennyiben az árufuvarozás nem tiltott a karantén alatt állő Olaszországban, úgy van-e
arra bármilyen, az olasz kormány részéről ís közzétett protokoll, hogy az áruval Olaszország
területére belépett fuvareszköz és a gépjárművezető, az ország területéről ki is léphet az áru
lerakodását, vagy egyéb felrakodást követóen, vagy vannak-e külön biaonsági intézkedések,
amiket be kell tar"tani (tekintve, hogy a zárlatot már elrendelték, így nem tudjuk, hogy
lehetséges-e a szigorítás a már elfogadott rendelkezések alapján);

- atranzit áthaladás mennyiben nehezíteít, vagy tiltott;
- milyen külön biáonsági és megelőző intézkedéseket tegyenek a magyar munkáltató fuvaroző

vállalkozások a munkavállalóik megvédése érdekében, és ezzel összefriggésben hogyan
biáosítható a munkavállalók egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeihez való joga
egy esetleges olaszországi fuvarviszonylat esetén?

Kérjük, a tag|aink tájékoztatása érdekében a szakmai válaszukat mielőbb továbbítsák részünkre.
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