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Örömmel fogadtam az érdeklődést, mely-

ben tájékoztatást kértek hogyan változott

az intézményünk élete a koronavírus meg-

jelenése óta, mivel a mi intézményünk szol-

gáltatásainak igénybe vevői a kiemelten

veszélyeztetett idős emberek, akik védett

korosztályhoz tartoznak, ami fokozott fi-

gyelmet, törődést igényel .

Meggyőződésem, hogy településünkön sok

becsületesen dolgozó ember naponta végzi

feladatát, hogy közösségünk élete zökkenő-

mentes legyen. Mindenki áldozatot vál lal ,

aki naponta behúzza maga mögött a biz-

tonságot adó családi fészek ajtaját és teszi

a dolgát. Érzi annak felelősségét, hogy má-

sokért dolgozik és munkájának igazi értel-

me van.

A Kedves Olvasó tudja, hogy az időseket el-

látó intézmény nemigen posztol ja napon-

ta, hogy mikor, kinek segít és hogyan végzi

feladatát. Mi csendben, alázattal tesszük a

dolgunkat, ami az elmúlt napokban igen

nehéz, embert próbáló volt.

A koronavírus megjelenésével az életünket,

a munkánkat tel jesen át kel lett szervez-

nünk. A megjelenő rendeletek, utasítások

naponta bombázzák szakmai tevékenysé-

günket. Dióhéjban próbálom összefoglalni ,

hogy az elmúlt néhány hét alatt milyen in-

tézkedéseket kel lett megtennünk.

Az intézmény kapuját 1 997. október 1 3-án

nyitotta meg. A szociál is szolgáltatások

összefonódása miatt észszerűnek látszott

egy épületbe csoportosítani valamennyi el-

látási formát (bentlakásos otthon, idősek

nappali el látása, házi segítségnyújtás, ét-

keztetés). A vírus megjelenésével ezt az

egységet kel lett szétrobbantanunk úgy,

hogy az épület kizárólag 1 5 fő bentlakó el-

látására legyen alkalmas a megfelelő szak-

személyzet biztosításával . A nyitás óta

hasonló intézkedésekre még nem volt pél-

da.

A bentlakásos otthonban élők számára lá-

togatási ti lalom került bevezetésre, melyet

az otthonban élő időseink igen nehezen vi-

selnek. A családi kapcsolataik kifejezetten

a telefonbeszélgetésekre korlátozódtak. A

látogatási ti lalommal egyidőben megti ltot-

ták a folyamatban lévő intézményi beköltö-

zéseket.

Az idősek nappali el látásában (Idősek Klub-

ja) naponta bejárók sem látogathatják az

intézményt. Számukra az el látást otthonkö-

zel i módon kell biztosítanunk. Az Idősek

Klubja szolgáltatásainak kiszervezésével

egyidőben az étkeztetésben és a házi segít-

ségnyújtásban dolgozó, valamint a szak-

mai munkát segítő közfoglalkoztatásban

dolgozó munkavállalókat a fenntartó Abád-

szalóki Református Egyházközség parókia

épületében helyeztük el , ahol megfelelő

munkakörülményeket tudtunk kialakítani

számukra. A helyiségbiztosítás mellett az

Egyházközség munkánkhoz minden támo-

gatást maximálisan megad.

A következő, gyorsan megoldandó feladat

volt az intézményben működő adminisztrá-

ciós helyiségek, raktárak kiürítése úgy,

hogy nem tudhatjuk, mikor térhetünk

vissza a megszokott helyünkre. Nem ma-

radhatott bent egyetlen dokumentum, szá-

mítógép sem, amelyek a következő

időszakban a mindennapi munkánkhoz

szükségessé válhatnak. Három kollégánk

otthonról dolgozik. A megfelelő ügyfélfoga-

dás biztosítása érdekében egy irodát foglal-

tunk el a család- és gyermekjóléti szolgálat

épületében.

A kiürítés kapcsán felszabadult helyiségek-

ből sikerült a jogszabályi kötelezettségek-

nek megfelelő kétzsi l ipes beléptető

rendszert kialakítani dolgozóink részére, i l-

letve izolációs szobát rendeztünk be az

esetleges fertőzés elkülönítésére. Az épüle-

tet tel jeskörűen lezártuk, az udvaron belső

kerítés került kiépítésre az önkormányzat

segítségével . Erre azért volt szükség, hogy

a látogatási ti lalom betartásához fizikai

korlátot építsünk ezzel is csökkentve a fer-

tőzés kockázatát.

Intézményünk rendelkezik megfelelő

mennyiségű tisztító- és fertőtlenítő szerrel ,

munka- és védőruházattal . Néha úgy érez-

zük megoldhatatlan a naponta jelentkező

feladatok halmaza. Aki kicsit is tájékozott,

az tudja, hogy nem csupán pénz kérdése

megfelelő mennyiségű szájmaszk, védőru-

ha, fertőtlenítő szer beszerzése. I tt szeret-

ném megköszönni Török Lajosné

Jucikának, Bodzás Jánosné Erikának és Si-

mon Jul iannának áldozatos munkáját, akik

szájmaszkokat készítettek dolgozóink ré-

szére. Azt szokták mondani , hogy a bajban

lehet megismerni az igazi , önzetlen segítő-

ket, köszönet érte. Talán munkánkból fa-

kad, hogy tőlünk mindenki kérni szokott,

felajánlásokkal nem vagyunk elhalmozva.

Mi SEGÍTŐK vagyunk.

A járvány azonban nemcsak az idős embe-

rek életét befolyásolja, hanem a települé-

sen élő családok életét is megnehezíti .

Akár egy elvesztett munkahely, akár csak

a bezártság, az otthon tanulás, a megrom-

lott anyagi helyzet következtében kialakul-

hat konfl iktus, amely megbonthatja a

családi élet harmóniáját. A család- és gyer-

mekjóléti szolgálat munkatársai számára

komoly feladatot jelent a fenti konfl iktu-

sok kezelése. Erőn felül tel jesítve, akár

munkaidőn túl is végzik áldozatos munká-

jukat a település lakosainak érdekében.

Meg kellett oldani az ebéd kiszál l ítását

azok számára, akik eddig a főzőkonyháról

naponta saját kiszál l ítással vitték el azt, mi-

vel a kiadott központi utasítások megti ltot-

ták az étkeztetés ezen formában történő

biztosítását. Így a kiszál l ítandó ebéd

mennyisége megnövekedett 40-45 adaggal,

amelyet már nem tudtunk saját járművel

időben kiszál l ítani . Segítséget Abádszalók

Város Önkormányzatától kaptunk, egy

szál lító jármű biztosításával , amelyet Oláh

Zsolt áldozatos munkával vezet naponta.

Két járművel így munkanapokon 90-1 00

idős, rászoruló részére történik az étel el-

juttatása, melynek során munkatárasaink

kiemelt figyelmet fordítanak az ebéd biz-

tonságos, tiszta környezetben történő

szál lítására.

Azon munkatársaink munkáját, akik a há-

zi segítségnyújtás területén saját ottho-

nukban látnak el naponta 35-40 személyt,

nagyban megnehezítették a vírus megjele-

nését követő intézkedések. Az ápolás-gon-

dozás során a bevásárlások, a gyógyszerek

beszerzése embert próbáló feladat. A fer-

tőzésveszélynek legjobban kitett szolgálta-

tási terület ez, hiszen elkerülhetetlen a

zsúfolt helyeken történő munkavégzés. A

saját otthonukban rekedt idősek kiszolgá-

lása, lelki ápolása nagy terhet ró dolgozó-

inkra. Feladatukat sok-sok türelemmel,

alázattal látják el , hiszen lehet, hogy sok

embernek csak ők az egyetlenek, akik aj-

tót nyitnak

rájuk.

Hasonló nehézségekkel küzdenek a bent-

lakásos otthonban dolgozó kollégák is. A

családtól elválasztott idősek nehezen vise-

l ik és értik meg, hogy minden óvó és védő

intézkedés értük van. Sok-sok türelmet,

empátiát igényel munkatársaink tevé-

kenysége, hiszen itt valóban a dolgozók

maradtak a család, aki naponta segítő ke-

zet nyújtanak a bentlakók számukra. Kö-

szönöm a vi lág legjobb kollégáinak az

önzetlen munkáját, a türelmet a betegágy-

nál , az ölelő simogatást a gondozáskor, a

családi problémákat orvosló segítséget.

A főzőkonyha dolgozói közvetlenül nem

tartoznak hozzánk munkáltatói szempont-

ból , viszont szükségesnek tartom áldoza-

tos munkájuk el ismerését, hiszen az év

minden napján közmegelégedésre végzik

feladataikat és tesznek közvetve az aszta-

lokra meleg ételt.

Lehet, nem szokványosra sikerült ezt a né-

hány gondolatot papírra vetni . Szerettem

volna, ha a Kedves Olvasó látja soraimból,

hogy minden erőnkkel azon dolgozunk,

hogy kiszolgáljuk a tőlünk segítséget kérő-

ket. Nehéz időket élünk meg naponta,

nem szoktuk, hogy harcolunk egy látha-

tatlan erővel és nem tudjuk mi lesz a harc

vége. Csak pozitívan állhatunk a jövő elé.

Mi megteszünk mindent annak érdeké-

ben, hogy mindenki elégedett legyen

munkánkkal.

Minden Kedves Olvasónak kívánok jó

egészséget! Vigyázzanak egymásra!

Füleki Istvánné

intézményvezető

Abádszalóki Református Szociális

Szolgáltató Központ

Nehéz napok…


