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Attól függ, kinek a kezében van.
• Egy kosárlabda az én kezemben kb. 
3000 forintot ér. Egy kosárlabda 
Michael Jordan kezében kb. 290 
milliót. Attól függ, kinek a kezében 
van..
• Egy teniszütő az én kezemben nem 
ér semmit. Ha a teniszütőt Serena 
Williams fogja, akkor megnyeri a 
Világkupát. Attól függ, kinek a 
kezében van...
• Egy bot az én kezemben arra jó, 
hogy elkergessem a kutyákat. Egy bot 
Mózes kezében, kettéválasztja a 
hatalmas tengert. Attól függ, kinek a 
kezében van...
• Egy parittya az én kezemben egy 
gyermekjáték. Egy parittya Dávid 
király kezében hatalmas fegyver. 
Attól függ, kinek a kezében van...
• Két hal és öt kenyér az én 
kezemben két halas szendvics: a 
tízóraim. Öt kenyér és két hal Jézus 
kezében jóllakat ezreket. Attól függ, 
kinek a kezében van...
• Szögekkel a kezemben 
elkészíthetek egy madáretetőt. A 
szögek Jézus kezében megváltást 
hoztak az egész világnak. Attól függ, 
kinek a kezében van...
Ahogy már észrevehetted: attól függ, 
kinek a kezében van. Tehát tedd le a 
törődöttségedet, a félelmeidet, az 
aggódásaidat, a reményeidet, az 
álmaidat, a kapcsolataidat, a 
családodat és a gyülekezetedet az 
Isten kezébe, hiszen tudod: Attól 
függ, kinek kezében van.

Ismeretlen szerző
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Te pedig emeld föl a 
botodat, nyújtsd ki a 

kezedet a tenger fölé, és 
hasítsd ketté, hogy 

szárazon menjenek át 
Izráel fiai a tenger 

közepén. (2Móz 14:16)
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Figyelő

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a Magyarország 
területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos 
szolgáltatást nyújtó szociális intézményben elrendelt 
látogatási tilalom tárgyában kiadott rendelkezését módosítja.

A Magyar Közlöny 2020. évi 87. számában (2020. április 24.) 
megjelent a Kormány 1179/2020. (IV. 24.) Korm. határozata a 
közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről.

Megjelent a Gyakran Ismételt Kérdések – Kiegészítő 
Tájékoztatás a veszélyhelyzetre vonatkozóan fejlesztő 
foglalkoztatás tárgyában pályázati úton �nanszírozott 
fenntartók részére

A Magyar Közlöny 2020. évi 90. számában (2020. április 28.) 
megjelent a 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat az Országos 
Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó 
Intézkedési Tervéről.

Ökumenikus egyházi lelki segélyvonal
+36 80 496 005
hívható: mindennap 8 és 20 óra között

A  b a p t i s t a  k ö z ö s s é g ,  e g y h á z v e z e t é s  k ö s z ö n e t é t  f e j e z e m  k i  
m i n d e n  s z o c i á l i s  s e g í tő  m u n k á t  v é g ző  m u n k a t á r s u n k n a k ,  

a k i k  hű s é g g e l  k i t a r t a n a k  a  n a p i  m u n k a  m e g v á l t o z o t t ,  
m e g n ö v e k e d e t t  t e r h é b e n .  A d j o n  e rő t  m i n d e n  n a p r a  

k ö z ö s s é g ü n k  i m á d s á g a ,  é s  J a k a b  a p o s t o l  s z a v a i :  
„ B o l d o g  a z  a z  e m b e r ,  a k i  a  p r ó b a t é t e l t  e l v i s e l i ,  m e r t  h a  
hűn e k  t a l á l j á k ,  e l n y e r i  a z  é l e t  k o r o n á j á t ,  a m e l y e t  I s t e n  

a z  ő t  s z e r e tő k n e k  m e g í g é r t .”     ( J a k a b  1 : 1 2 )    
O p a u s z k i  G y ö r g y

http://szocialisportal.hu/documents/10181/246033/GYIK_Kiegeszito_tajekoztatas_veszelyhelyzetre_von.pdf/4ed1b4b3-a686-6266-6147-0b099482881b
https://www.baptist.hu/2020/04/egyhazi-lelkisegely-vonalak-segitseg-a-jarvanyban-is/
http://szocialisportal.hu/documents/10181/246033/Latogatasi_tilalom_modositas13305_38_2020_EUIG.pdf/d67e01e9-3e9a-f854-45a0-bb60ec60cf1c
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9be87c3c76abd6feb974122c0d2fce8bcd2d5646/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b9cfd1e05a3811dd1d510b4084c215bef62b51bd/megtekintes
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Ez idő szerint szolgáltatásunk 
akadálymentesen működik. Hála Istennek, 
nagyon jól állunk, sem a lakók, sem a 
dolgozók, sem a hozzátartozók részéről nem 
tudunk COVID-19 vírussal fertőzött, vagy 
akár csak gyanúsított személyről. Sőt legjobb 
tudomásom szerint Hajdúböszörményben 
sem fordult ilyen elő.
Bár a vírus nem ütötte fel a fejét lakóink 
között, viszont a hozzátartozók hiánya 
megviseli őket. Aki a napi, vagy rendszeres 
látogatáshoz volt szokva, nehezen viseli ezt a 
helyzetet. Ezen próbálunk enyhíteni fotók, 
hangüzenetek, video üzenetek küldésével, 
telefonos kapcsolattartással. Megkértük a 
hozzátartozókat, hogy képeslapokat, 
leveleket küldjenek szeretteiknek, húsvétra, 
anyák napjára. Minden hétfőn a terápiás 
munkatárs telefonon beszél a református 
tiszteletes úrral, aki elküldi arra a hétre a 
dolgozóknak és az időseknek szánt igeverset, 
éneket. Ezt az idősek a keddi istentisztelet 
alkalmával bátorításként felolvassák, 
eléneklik. Természetesen az istentiszteleti 
alkalmakkor oda�gyelünk arra, hogy kellő 
�zikai távolságban legyenek egymástól, 
illetve szájmaszkot is használnak. 

Fontosnak és hasznosnak tartjuk, hogy hírlevelünkben személyes 
beszámolókon keresztül mutassuk be azokat a kihívásokat, amelyekkel a 

fertőzés kapcsán a szociális intézményeinkben dolgozóknak és az 
ellátottaknak nap mint nap szembe kell nézniük. A dolgozók kitartó és 
elkötelezett szakmai munkája és az ellátottak helytállása jól látszik az 
írásokból és méltó mindannyiunk elismerésére. A mostani számban a 

hajdúböszörményi Emmaus Idősek Otthona beszámolóját és az Utcafront 
Maglódi úti telephelyének vezetőjével készült interjút adjuk közre.

"Istenbe vetett hitünk 
ad erőt"

Bárdosné Révész Ágnes



A terápiás munkatárs néhány közösségi alkalmat most is megtart, amiket 
mindig azzal kezd, hogy beszámol a koronavírus aktuális állásáról. Úgy 
tapasztaltuk, hogy erre nyitottak az idősek. A cél természetesen nem a 
megfélemlítés, hanem �gyelemfelhívás a szabályok betartására, és, hogy 
válaszoljunk a felmerült kérdésekre.Dolgozóinkat is folyamatosan 
tájékoztatjuk az eljárásrendbeli változásokról, oktatásuk megtörtént, 
rendszeres kapcsolatban vagyunk a hatóságokkal is. Minden munkatársunk 
sajátjának érzi a felelősséget, ennek megfelelően intézményen belül 
használja a megfelelő védőeszközöket, betartja az eljárásrendet, és 
intézményen kívüli életében is mindenki igyekszik minimálisra 
csökkenteni a megfertőződés esélyét (nem használnak tömegközlekedést, a 
családi kapcsolatokat online ápolják, stb). A hozzátartozók 99%-a az 
elejétől fogva teljesen együttműködik, az 1%-kal pedig többszöri 
egyeztetés során megértettük az intézkedések létjogosultságát. Izolációs 
elkülönítésre eddig 1 alkalommal került sor, egyéb betegség miatti kórházi 
tartózkodás után. Problémamentesen zárult ez az elkülönítés.
Minden adományt hálásan fogadunk. Központi ellátmányból eddig 22 
doboz szájmaszkot és 2 doboz gumikesztyűt kaptunk. Harangi Zsolt 
vállalkozótól pedig 30 arcvédő pajzsot kaptunk ajándékba, melyből 10 
darabot a GHIO-nak, 2-2 darabot pedig az intézmény háziorvosainak 
továbbítottunk. A védőeszközök között vannak olyanok, amelyek 
beszerzése nehézséget okoz. Szükségünk lenne például mosható vagy 
egyszer használatos overallra, valamint izolációs szobában alkalmazható 
szűrős szájmaszkokra.

"Az intézmény terápiás 
munkatársaként ebben a nehéz 

helyzetben Istenbe vetett hitem ad 
erőt a mindennapokhoz. Mint 

mindenki, jómagam is leszűkítettem 
a családi kapcsolatokat, pedig az első 

unokám most 2 hónapos! Csak a 
legszükségesebb dolgok miatt 

mozdulok ki otthonról, például 
boltba. Ezt olyan módon is szűkítjük, 
hogy egyeztetjük a munkatársakkal 

ki, hova megy bevásárolni és ő 
megveszi a többiek részére is azt, 
amit onnan szeretne. Mivel nem 

látjuk ennek a helyzetnek a végét, 
időnként én, máskor kollégáim 

szorulnak lelki megerősítésre. Nagy 
öröm számomra, hogy tudjuk 
egymást segíteni, támogatni, 

biztatni." (Zolnai Zsigmondné)
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"Mi nem hagyjuk őket cserben"

A Baptista Szeretetszolgálat keretén belül működő Utcafront Kőbányai Szolgáltat
működését a Maglódi úton, az elmúlt évek alatt fokozatosan bővítve a segítségn
szolgáltatási rendszer működik itt, amely magában foglalja a népkonyhát, mosodá
ruhaosztást, támogatott lakhatást és egy közfoglalkoztatási programot. Az Utca
bevált, hogy rászoruló segít rászorulónak. Kutiné Ádám Szilvia a telephely veze
hogy a koronavírus-járvány hogyan érinti mindennapjaikat, mely szolgáltatá
körülmények között és hogy milyen az ellátottak hangulata.

Az ételosztásb
A népkonyhán
kevesebb. A m
mostanában n
vannak a tám
adagot osztun
előre látni. Ha
gond nélkül m
vannak esve, 
lehet, támog
Élelmiszerban

A támogatott 
Van egy-két e
hiányolják a b
vannak. Rend
szeretem őket

Okozott-e változást a járvány a napirendetekben?
Nekem általában és manapság is szinte elrohan a munkanap, 
van, hogy csak este hatkor kapok észbe. Reggel hét óra körül 
már ott vagyok az intézményben, a támogatott lakhatásban 
lakók ilyenkor már kint álldogálnak, kávéznak, általában 
vidáman üdvözölnek. A hangulat egyáltalán nem rossz, 
igyekszünk is ezt fenntartani, hogy ne essenek kétségbe. 
Megértést, türelmet kértem tőlük, és hogy segítsenek 
egymásnak, mert így könnyebb nekem is és én is csak úgy 
tudok nekik segíteni. Igyekszem őket lefoglalni, például 
főzünk. Valamit mindig találunk, hogy ne unatkozzanak, de 
általában saját magukat is le tudják foglalni, olvasnak, 
tévéznek. A dolgozók között van, aki tud otthonról végezhető 
munkát végezni, van, akinél a munkáltató szünetelteti a 
foglalkoztatást, de várja vissza.
A járvány ideje alatt a fürdő és a fodrászat ideiglenesen zárva 
tart. A többi szolgáltatásunk, a közmunkaprogram, a 
fakihordás, az étel- és ruhaosztás továbbra is működik. Az itt 
dolgozók tisztálkodási lehetőségei továbbra is megvannak, 
ezért ezen a téren most még jobban oda�gyelünk a 
tisztaságra, fertőtlenítésre. A lakók a szobáikat is rendben 
tartják, igyekeznek alkalmazkodni az előírásokhoz. Én is 
elmondom nekik, hogy én hogy csinálom otthon, és gyakran 
azt veszem észre, hogy megfogadják és követik ezt. Mi eddig 
is szigorú higiénés előírások alapján csináltuk az ételosztást, 
így ezen nem kellett sokat vagy lényeges dolgokon 
módosítani. A bejáró embereket tehát továbbra is fogadjuk, a 
közfoglalkoztatottaktól mindig is azt szoktam kérni, hogy 
szeretettel álljunk mindenkihez, emberségesen bánjunk 
velük. Most ez különösen fontos, hogy ha esetleg nem is 
tudunk éppen segíteni a problémájában, akkor is érezze a 
törődést. Én nem kliensnek, hajléktalannak, hanem 
vendégeknek hívom azokat, akik itt megfordulnak.



tó Centruma 2014-ben kezdte meg 
nyújtás körét. Ma már egy komplex 
át, fürdőt, fodrászatot, a rendszeres 
afront elve, ami a gyakorlatban is 
etője és lelke mesélt nekünk arról, 
ásokat tudják működtetni, milyen 

Fotók forrása: baptistasegely.hu
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ban, a kiosztott mennyiségben van változás?
n mostanában kiosztott étel 50-60 adag szokott lenni, van, amikor több, van, amikor 

mennyiség függ az időjárástól és a segélyek �zetésétől is. Azt a jelzést kaptuk, hogy 
nehéz hétvégén ételhez jutni, úgyhogy most azokkal az önkéntesekkel, akik itt 

mogatott lakhatásban vagy a közfogiban és szeretnének segíteni, hétvégén is 50-60 
nk szét. Igyekszünk előtte felmérni az igényeket, de teljesen pontosan ezt nem lehet 
a én éppen nem vagyok ott, van egy csoportvezető, aki a felelős, és együtt általában 
meg is szerveznek mindent. Most, ebben a vészhelyzetben az emberek kétségbe 
és kérdezik, hogy mi lesz. Mondom, hogy mi nem hagyjuk őket cserben. Amivel 

gatjuk őket. Örülnek minden kicsiségnek, hálásak, tisztelettudóak. A Magyar 
nkkal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, amit kapunk, azt tovább tudjuk adni.

lakhatásban élők hogy viselik a korlátozásokat?
ember, aki nehezebben viseli a jelenlegi helyzetet, főleg a társasági korlátozásokat, 
barátokat vagy a párjukat, de ezen kívül, ahogy én tapasztalom, lelkileg rendben 

dszeresen beszélgetek velük, nemcsak akkor, ha ők kérik, vagy ha baj van. Nagyon 
t, hálás vagyok a jó Istennek, hogy hagyja, hogy itt legyek közöttük.
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Lazító intézkedések lehetőségei
A WHO Európai Regionális Irodája április 24-én megjelentetett egy tervet 
arra vonatkozóan, hogy az európai országokban hogyan kellene 
véghezvinni a járvány miatti korlátozó és veszélyhelyzeti intézkedések 
lazítását, feloldását. Az alábbiakban ebből szemezgettünk, elsősorban 
olyanokat, amelyek nemcsak az országok szintjén lehetnek hasznosak, 
hanem a helyi intézményi, közösségi vagy akár az egyéni felelős 
döntéshozatalt is segíthetik.

A korlátozó intézkedések lazítását négy fő szempont előnyeinek és 
kockázatainak összehangolására kell alapozni. Ezek: 
1/ Egészségügyi és járványügyi megfontolások. Ez magában foglalja az 
azonosítást, izolációt, tesztelést, kontaktuskutatást, karantén-intézkedéseket 
és a szükséges egészségügyi ellátás biztosítását minden egyes esetben. Itt 
kell mérlegelni, hogy a járvány legveszélyeztetettebb csoportjai és 
intézményei (bentlakásos otthonok) esetében minimálisra csökkentettük-e a 
terjedés esélyét. A legveszélyeztetettebbek védelme érdekében, a 
munkavállalók esetében célszerű az életkor és az alapbetegségek szerinti 
differenciálás hosszabb idejű fenntartása. Mérlegelni kell továbbá azt, hogy a 
fertőzöttek „exportálásának” és „importálásának” mekkora a kockázata. 
Fontos, hogy a társas érintkezéseket a �zikai távolságtartás betartása mellett 
engedjük: ez néhány fős csoportok esetében tartható, tömeges alkalmakon 
nem. A munkahelyek eltérő �zikai adottságai miatt, minden egyes helyen 
egyedileg szükséges ellenőrizni, hogy biztosítottak-e a távolságtartást, 
kézhigiénét és egyéb megelőzést szolgáló iránymutatások betartását segítő 
feltételek. 
2/ Az (egészségügyi) szolgáltatások kiegyensúlyozása. Az ellátásnak továbbra 
is biztosítania kell a járvány megfékezéséhez szükséges elemeket, miközben 
fokozatosan vissza kell állítani a szolgáltatások széles spektrumát. A 
munkaerő-gazdálkodásban a rugalmas beosztásra, mobilizálásra érdemes 
törekedni, a kockázatos és kevésbé kockázatos feladatok rotálásával. A 
munkavállalók számára továbbra is biztosítani kell a védekezéshez szükséges 
naprakész felkészültséget. Mérlegelhető elem ezen a ponton az önkéntesek 
biztonságos bevonásának a lehetősége.

Koronavírus-kisokos
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3/ A gazdasági és társadalmi következmények mérlegelése. A világjárvány 
nyomán több negatív gazdasági, társadalmi, szociális hatással kell számolni, 
ilyen például a magas munkanélküliség, a társadalmi egyenlőtlenségek 
növekedése, a hátrányos helyzetű, marginalizált csoportok fokozott 
veszélyeztetettsége, a hajléktalanná válás esélyének növekedése, a mentális 
egészség romlása, az alkohol- és drogfogyasztás növekedése, a családon 
belüli zaklatás, valamint az előítéletek és az idegengyűlölet erősödése. A 
gazdasági és társadalmi reziliencia, a rugalmas ellenállási képesség 
kormányzati és közösségi erősítését prioritásként kell kezelni.
4/ Az emberek együttműködési hajlandósága. Rendkívül fontos látni azt, 
hogy a lazítás nagyban függ attól, hogy az érintettek hogyan reagálnak rá. A 
kockázatok érzékelése befolyásolja az embereket a veszélyhelyzetek, 
veszélyek megítélésében, értékelésében, ezért a folyamatos, kielégítő, 
valóságon alapuló tájékoztatás továbbra is elengedhetetlen. Másfelől 
ugyanekkora jelentősége van a folyamatos visszacsatolásnak is, az emberek 
ismeretének, véleményének, attitűdjeinek naprakész monitorozásának, 
megismerésének.
A lazító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, csúszó szabályozással, 
időt hagyva minden egyes lépés hatásának vizsgálatára. A köztes idő 
nagysága nagyban függ a felügyeleti, vizsgálati lehetőségektől, és a kétirányú 
folyamat magában foglalja a monitorozást, az igazodást a körülményekhez, 
az előrelépést és szükség esetén a gyors visszakozást egyaránt. A helyi 
döntéseket megalapozandó, érdemes olyan központi szakmai javaslatokat 
kidolgozni, amelyek meghatároznak bizonyos, a lazításhoz szükséges 
feltételek teljesülését.

Az angol nyelvű tanulmány linkje
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/440037/Strength-AdjustingMeasuresCOVID19-transition-phases.pdf?ua=1


Milyen szolgálatot végez a Gondozási Központ a „hagyományos” időszakban?
A Gondviselés Háza Gondozási Központ a Ferences Rendtartomány 
fenntartásában működik, illetve a második kerületi önkormányzattal is ellátási 
szerződésben vagyunk. Központi épületünk a pasaréti Kájoni János Közösségi 
Házban található, és a második kerület egy meghatározott részén élő időseket 
látjuk el. Az étkezés háromféle módon lehetséges: ebédelhetnek itt a 
központban, vannak akik egy kis edényben elviszik az ételt, illetve lakásra is 
kiszállítjuk az ebédet. A házi segítségnyújtásban az ápoló vagy gondozó 
végzettségű kollégáink az otthon élő idősek számára végeznek alapápolási 
feladatokat, és segítséget nyújtanak a napi életvitelben is. Az idősek klubjában 
pedig napközben lehet tartózkodni, társas kapcsolatokat kialakítani, 
tömegkommunikációhoz hozzáférni, illetve programokat is szervezünk. A házi 
segítségnyújtásban nyolcvan főt látunk el, harmincan vannak az idősek 
klubjában, az étkeztetésben pedig nagyjából száz főnek biztosítunk ebédet. A 
gondozási központban összesen huszonöt munkatársunk dolgozik a fent leírt 
területek valamelyikén. 
 
Milyen módon alakították át a központ életét a rendelkezések, és melyek 
megvalósítása volt a legnehezebb?
Először is nagyon fontosnak tartottuk, hogy az időseket megfelelően 
tájékoztassuk. Ilyen helyzet még nem volt, így teljesen új változásokat hozott 
számunkra. A legelső intézkedésekkel az idősek klubját kellett bezárni. Nehéz 
volt elmagyarázni, hogy nem jöhetnek be. Az első naptól kezdve csak házhoz 
szállítással végeztük az étkeztetést, amiről szintén mindenkit tájékoztatni 
kellett. Majd jött az az időszak, amikor napról napra érkeztek az új rendeletek, 
amelyekre egyből reagálni kellett. Ez nehéz volt, de mostanra már beállt egy 
rendszer. Problémákba ütköztünk a kijárási korlátozások betartásában is, hiszen 
kilenc és tizenkét óra között csak a hatvanöt év felettiek mehetnek vásárolni, 
gyógyszertárba stb. Ebben az időintervallumban – hiába vásárolunk az 
ellátottaknak, nekik váltjuk ki a gyógyszert, nekik visszük a pelenkát – mi nem 
mehetünk be az üzletekbe. A központ megszokott működését ebben is teljesen át 
kellett alakítani. Felállítottunk egy eltolt munkarendet, tehát most reggel hét 
órától háromig, illetve kilenc órától öt óráig dolgoznak a munkatársak, hogy 
beleférjen a vásárlás, hogy a vásárolt csomagokat ki is tudják vinni az ellátottak 
lakására, és ez még a munkaidőn belül legyen. Nehezen tudtuk ezt kialakítani...
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„Vidámsággal és derűve
Vendégoldal

A ferences fenntartású pasaréti Gondviselés Háza az idősekért végzi szolgálatát. É
lehetőséget. A koronavírus-járvány a központ működésében is nagy változásokat h
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Nehéz volt velük megértetni a korlátozásokat?
Igen, de azt hiszem, hogy teljesen érthető, emberi okokból van ez így. Egy 
vak bácsi például – aki inzulinos cukorbeteg, egyedül él, egy gondozónőnk 
jár hozzá reggelente megmérni a vércukrát, inzulint beadni és ellátni őt – 
kérte tőlünk, hogy sétáljunk vele minden nap, mivel egyedül nem mer 
kimenni az utcára. Nagyon nehéz lelkileg, de ezt most nem tehetjük meg. 
Elképesztően nehéz dolog neki és a hasonló körülmények között élőknek 
nemet mondani. Tudjuk, hogy az ellátottaknak sokkal többre lenne 
szükségük, mint amit ebben a helyzetben adni tudunk.
 
Milyen nehéz szituációk voltak?
Szinte minden nap értek minket váratlan helyzetek: az egyik 
legküzdelmesebb egy nénivel kapcsolatban volt. Ő régóta a gondozottunk, 
teljesen egyedül él és sajnos nagyon rossz állapotban van. Az elmúlt 
években is sokszor került kórházba. A veszélyhelyzet kezdeti – pont a 
számunkra is legnehezebb – időszakában ismét hazaadta őt a kórház, 
ekkor még rosszabb állapotba került, sokat köhögött. A háziorvos nem jött 
ki, a mentők nem vitték el, a kórház pedig nem akarta visszavenni. Nagyon 
nehezen, de végül sikerült kórházba küldenünk, de ennek az elintézése két 
napos folyamatos intézkedéssel járt. Nagyon aggódtunk érte. Ez az eset 
nagyon küzdelmes volt, de ahogy mondtam: minden nap vannak 
nehézségek.

el úrrá lenni a nehéz helyzeteken” 
Étkeztetést, házigondozást biztosítanak, az idősek klubja pedig a találkozásra ad 
hozott, amelyekről az intézmény vezetőjével, Mészáros Ágnessel beszélgettünk.
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Hogyan néznek ki a mindennapok most, hogy kialakult egy új rendszer a 
központ működésében?
Most két munkatársunk telefonon tartja a kapcsolatot az idősekkel. Minden 
nap felhívják őket, megkérdezik, hogy kell-e vásárolni valamit, kell-e 
gyógyszertárba vagy postára mennünk. Aki nagyon el van keseredve, azzal 
hosszabban beszélgetünk. Az étkeztetésben, napi szinten 140 adag ételt 
szállítunk ki. Higéniai okokból most csak egyszer használatos edényeket 
használhatunk, folyamatosan fertőtlenítünk, a kollégák teljes 
védőfelszerelésben dolgoznak. Ide be is kellett állítani egy harmadik 
ételszállító munkatársat, mert ketten már nem bírták ezt a létszámot. A 
házi segítségnyújtást továbbra is végezzük, de nagyon-nagyon �gyelünk 
arra, hogy nehogy valahol felüsse a fejét a fertőzés. Ezzel együtt pedig – az 
általános kötelezettségek mellett – sok új adminisztrációs feladatunk is 
van: statisztikai adatok leadása, védőfelszerelésekkel kapcsolatos 
papírmunkák, stb. A központ látóterében nincs tudomásunk fertőzéses 
megbetegedésről. Nagyon �gyelünk a folyamatos fertőtlenítésre, illetve 
arra, hogy minden védőfelszerelést megfelelően használjunk. A 
központban külön munkatársat jelöltem ki, aki mindennap, két óránként 
végigtakarítja az irodát, különösen ügyelve a kilincsekre, a mosdókra stb.

Biztosan voltak örömteli helyzetek is az elmúlt másfél hónapban, amelyek 
előre tudták vinni a munkában. Fel tud idézni ilyeneket?
Igen! Elsősorban azt, hogy az idősek nagyon hálásak. Elismerik, hogy mi itt 
vagyunk, értük tesszük amit teszünk, hálálkodnak, és tényleg 
megköszönik. Mi nem várjuk ezt, de nagyon jól esik. Egy nagyon kedves 
nénitől például kaptunk egy levelet, amelyre kis girbe-gurba sorokkal 
felírta: Köszönök szépen mindenkinek mindent!, és ragasztott rá két kis 
pillangót, hogy felderítse a napunkat. Ezt ki is tettük a faliújságra, mert 
mindig megmelengeti a lelkünket, ha ránézünk. A pasaréti ferences 
rendházból három szerzetesjelölt is velünk dolgozik most. Ez nagyon sokat 
segít, ahogy az is, hogy a mi munkatársi közösségünk nagyon jól működik, 
összeszokott csapat vagyunk, tudjuk támogatni egymást. Ez sok erőt tud 
adni, és átlendít a nehéz pillanatokon. És persze a humor… Nem 
keseredünk el, hanem próbálunk vidámsággal és derűvel úrrá lenni a nehéz 
helyzeteken is.
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Az interjú eredetileg a ferencesek.hu oldalon jelent meg. Köszönjük a másodközlés 
lehetőségét!

http://www.ferencesek.hu/vidamsaggal-es-deruvel-urra-lenni-a-nehez-helyzeteken-beszelgetes-a-ferences-gondviseles-haza-vezetojevel/?fbclid=IwAR0yZVyk25VQPrMs2oeGftwMYN_oPYF8rYqc4UhNmiR3UvKbL1zgzxjelVs

