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Tisztelt Bodnár Zsuzsa! 
 
Köszönettel megkaptuk levelét. 
Fontosnak tartom elsőként kiemelni, hogy vállalatunknál tavaly március óta szigorú járvány-
megelőzési protokoll van érvényben és sikeresen alkalmazzuk azt a munkavállalóink 
egészsége, a vállalat működtetése és a környező lakosság megóvása érdekében. 
 
Munkavállalóinkat rendszeresen tájékoztatjuk és emlékeztetjük, nem csupán a kormány által 
elrendelt szigorításokról, hanem a Samsung SDI által hozott szabályokról is. Több 
platformunk is segítségül szolgál arra, hogy minden munkavállalót egyszerre, több nyelven 
kiadott információról tájékoztassunk. A Samsung SDI természetesen nem tesz különbséget a 
járvány-megelőzési protokoll betartatása kapcsán, legyen szó külföldi vagy magyar 
munkavállalóról. 
Vállalatunk saját teszt állomással rendelkezik, ahol antigén és PCR tesztelés is zajlik. 
A Samsung SDI-nál saját járványveszéllyel foglalkozó csapatunk napi szinten ülésezik, értékeli 
a pillanatnyi helyzetet és szükség esetén további intézkedésekről hoz döntést, melyhez 
hozzárendeli a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat. A koronavírussal, teszteléssel, 
kontaktkutatással foglalkozó csapatunk folyamatosan azon dolgozik, hogy a vírus terjedését 
megakadályozza. 
Olyan fontos vírus-megelőzési intézkedésink, mint például a speciális maszk bevezetése és 
viselésének kötelezővé tétele, a szociális távolságtartás betartása, fokozott takarítási és 
fertőtlenítési rend, munkavállalók folyamatos tájékoztatása, a szabályok folyamatos 
szigorítása, a saját tesztállomás létesítése, mind közvetítik a Samsung SDIHU jelenlegi 
legfontosabb törekvését, a járvány terjedésének visszaszorítását. A fent felsoroltak mellett 
természetesen járvány-megelőzési intézkedéseink sora jóval hosszabb. 

Nemrégiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyik szállónkat dicséretben részesítette a 
magas szintű vírus-megelőzési protokoll és annak sikeres alkalmazása miatt. 
Mindenkinek,- azaz beleértve munkavállalóinkat, alvállalkozókat, partnereket, - aki 
a Samsung SDI területére lép és a Samsung SDI-val közvetlen kapcsolatban áll, kötelezően, 
ugyanazon járvány-megelőzési szabályokat kell betartania. 
Vállalatunk már hivatalosan is felvette a kapcsolatot az érintett szervekkel és jeleztük azon 
szándékunkat, hogy itt helyben a gyár területén szeretnénk beoltani minden 
munkavállalónkat, aki erre nyitott. Természetesen a Samsung SDI semmilyen különbséget 
nem tesz ebben a témában, legyen szó magyar, ukrán, koreai munkavállalóinkról. 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél hamarabb elérhetővé tegyük ezt a 
lehetőséget munkavállalóink számára. 
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Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a külföldi sajtóban megjelent, nagy összegű 
beruházásról hivatalos döntés vállalatunkon belül még nem született. A 2-es gyárral 
kapcsolatos tereprendezési munkálatok megkezdődtek. A kivitelezés ütemezése tervezés 
alatt van. 

A Samsung SDIHU gödi gyárába az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, miszerint a 
zaj a gyár környékén felerősödött. A vállalat ezúton szeretné tájékoztatni a gödi lakosságot, 
hogy foglalkozik a helyzettel és folyamatosan törekszik a zaj csökkentésére. Illetékes 
munkavállalóink rendszeresen végeznek zajmérést a környékbeli utcákban és rendszeresen 
monitorozzák a zajterhelés mértékét. A vállalat több intézkedést is hozott az elmúlt 
időszakban a zajforrások hatásának csökkentése érdekében. Zajvédő falakat építtetett a gyár 
több pontján, a lefúvató vezetékek irányát megváltoztatták, a hűtőtornyokat áthelyezték a 
lakosság érdekében egy másik helyszínre és zajvédő falat építettek köré. Következő 
lépésként a legfontosabb, a pontos zajtérkép elkészítése volt, mely segítségével 
a Samsung SDI nem csupán pontos képet kap a zajforrások eredetéről, hanem a zaj útját is 
követni tudja (melyik zajforrás milyen irányban terheli a környezetét). A következő lépés a 
műszaki beruházások kivitelezése, amelyet a folyamatban lévő zajcsökkentési intézkedési 
terv keretén belül végezünk el.  A terv három ütemből áll. Az egyes ütemekben a telephely 
épületeinél és technológiai terein működő domináns források lépésekben történő 
zajcsökkentését tartalmazza. Az intézkedéseknek köszönhetően a gyár teljes zajterhelése 
csökkeni fog. A zajcsökkentés a legnagyobb mértékben a telephely közelében lesz érezhető, 
hiszen ez a terület a leginkább érintett. A gyártól távolodva is csökkeni fog a zajterhelés, de 
már kisebb mértékben, hiszen a meglévő zajterhelés mértéke is kisebb. 

A szeptemberben elindított Samsung SDI weboldalon található elérhetőségeknek 
köszönhetően, a gödi lakosság közvetlenül kapcsolatban áll a gyárral. A központi e-mail 
címre érkező leveleket minden esetben az illetékes kolléga válaszolja meg. Az elmúlt 
hónapokban Társaságunk vállalat nyílt zajmérést is az éjszaka folyamán, amelyen közel 30 
lakos jelent meg. Ezen kívül, a vállalat képviselője, szükség esetén személyesen tartja a 
kapcsolatot a lakossággal, és bejelentés esetén azonnal zajmérést végez, akár az éjszaka 
folyamán is. 

Jelen levelünk a lakosság tájékoztatása céljából íródott, újságírói tevékenység 
során  felhasználása nem engedélyezett. 

Üdvözlettel, 

Bagoly Katinka 

Bagoly Katinka  

PR specialist 

 


