TÁJÉKOZTATÓ A PAKS KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONTNÁL A KORONAVÍRUS MIATT KIHIRDETETT
VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT VÉGZETT ÖNKÉNTES SEGÍTÉSRŐL

Az idősek, krónikus betegek és egyéb veszélyeztetett csoportok védelme érdekében kiemelten fontos,
hogy ezek az emberek a lehető legkevesebb személyes kontaktusban vegyenek részt az elkövetkező
időszakban. A Paks Kistérségi Szociális Központ saját erőforrásait átcsoportosítva igyekszik ebben
segíteni őket, azonban a helyzet súlyossága miatt az önkéntes segítőkre is nagy szükségünk van.
Kiemelten fontos, hogy hiteles forrásból folyamatosan tájékozódjunk a humánjárvánnyal kapcsolatos
fejleményekről és intézkedésekről, a hamis információkat ne terjesszük, semmiképp se keltsünk
pánikat a veszélyeztetett csoportok körében. Emellett ösztönözzük arra az idős, beteg embereket,
hogy otthonukat ne hagyják el. Hozzátartozóikkal, ismerőseikkel telefonon vagy elektronikus formában
tartsák a kapcsolatot saját egészségük védelme érdekében. Amennyiben betegség tüneteit – kiemelten
a koronavírus jellemző tüneteit – észlelik a segített személyen, haladéktalanul jelezzék ezt az ellátott
háziorvosának telefonon.
A Paks Kistérségi Szociális Központ felveszi az önkéntes segítők és az ellátást igénylők adatait. Első
alkalommal a Központ munkatársa személyesen vagy telefonon megkeresi az ellátást igénylőt, majd a
vele megbeszéltek alapján kiválasztja számára az önkéntes segítőt. Ezt követően az ellátott és az
önkéntes segítő közvetlen kapcsolatban lesznek egymással. A Központ minden önkéntesnek átad egy
hivatalos igazolást a Központnál végzett önkéntes munka bizonyítására, ezt az ellátottnak be kell
mutatniuk. Felhívjuk az ellátottak figyelmét, hogy amennyiben olyan emberek jelentkeznek náluk
segíteni a Központ nevében, akik nem rendelkeznek az igazolvánnyal, ne lépjenek velük kapcsolatba,
és haladéktalanul jelezzék ezt a Központ felé!
Javasoljuk, hogy a bevásárlásokat, gyógyszerkiváltásokat tömbösítve végezzék az önkéntes segítők,
vagyis több ellátottnak vásároljanak be egyszerre, valamint lehetőség szerint minél kevesebb helyről
kerüljön sor a beszerzésre. Ezzel is csökkentjük a személyes érintkezések számát és így a
fertőzésveszélyt. Az ellátott és az önkéntes segítő minél kevesebbet legyenek együtt, a személyes
kapcsolatot szorítsák a minimumra. Javasoljuk továbbá a higiéniás védőeszközök (elsősorban
gumikesztyű és szájmaszk) használatát. A Központ lehetőségeihez képest igyekszik az önkénteseknek
biztosítani ezeket a felszereléseket.
Felhívjuk az önkéntes segítők figyelmét, amennyiben betegség tüneteit észlelik magukon, ne menjenek
az ellátottakhoz, telefonon jelezzék ezt a háziorvosuk és a Központ felé, megjelölve, hogy mely
ellátottakkal voltak kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető: 20/8830-498.

