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A COVID-19 betegséggel kapcsolatos szociális ellátások a gyakorlatban sok 
mindenben különböznek az időseknek, krónikus betegségekkel küzdők, 
mozgáskorlátozottsággal élők (továbbiakban: kedvezményezett) számára végzett 
önkéntes munkától. Nem csupán az önkéntesektől megkövetelt szakmai ismeretek és 
a kedvezményezett környezeti adottsága, a tárgyi feltételek és a védekezési 
lehetőségek változékonysága miatt, hanem az egyéni attitűdök miatt is. A végzendő 
munka lehet, hogy csak 1-2 alkalomra korlátozódik, nem alakul ki az önkéntes és a 
kedvezményezett között olyan emberi és kommunikációs kapcsolat, amely segítené a 
pontos megértést, ezért a félreértések elkerülése miatt is fontos a protokoll betartása. 

1. A járvány terjedésének megakadályozása 

A segítő munka során úgy kell eljárni, hogy fertőzöttnek tekintjük valamennyi 
résztvevőt (az önkéntest, a kedvezményezettet, annak hozzátartozóit,  
a gyógyszertárost, a bolti eladót stb.). Minden résztvevővel szemben be kell tartani a 
járványügyi óvintézkedéseket! 

2. A kedvezményezettek védelme 

Egy önkéntes több, olyan személy számára is nyújthat segítséget, akik valamilyen 
okból kifolyólag nagyobb szövődményes kockázati csoportba tartoznak, ezért 
bármilyen légúti tünete vagy emelkedett testhője van, de kell fejeznie a személyes 
önkéntes munkát. A kedvezményzettel személyes kontaktus kialakítása (kézfogás, 
ölelés stb.) tilos!  

A tárgyak cseréje során (pl. pénz/áru) be kell tartani a melléklet szerinti protokollt. 
Egy önkéntes csak egy járványügyi kategóriába sorolt kedvezményezettek számára 
végezhet önkéntes munkát. 

3. Az önkéntes saját védelme 

Az önkéntes bármelyik szakaszban megtagadhatja annak a feladatnak az ellátását, 
melyről úgy érzi, fokozott fertőzésveszélynek tenné ki magát. Csak az az önkéntes 
kérhető meg olyan feladat ellátására, amely gyanús vagy valószínűsített, illetve 
megerősített fertőzött kedvezményezettel kapcsolatos, aki írásban belegyezését adta.  

4. Felkérés 

Az önkéntes kizárólag akkor és abban az ügyben nyújthat segítséget a 
kedvezményezett számára, amiről a felkérése szól. Az időközben felmerült kérésekről 
az operátort tájékoztatni köteles. 

5. Dokumentálás 

Az elvégzett segítő munkát az utólagos visszakereshetőség és a felelősség viselése 
miatt dokumentálni kell az alábbiak szerint: 

a. az önkéntes és a kedvezményezett is beazonosítható legyen, 
b. térben és időben követhető legyen a  

 a kedvezményezetti kérés,  

 az önkéntes felkérése/vállalása, 

 az elvégzett feladat. 
6. Munkavédelem 

A feladat ellátásához szükséges eszközökről a fogadó szervezet köteles gondoskodni. 
Ezen túlmenően az önkéntes az általa szükségesnek vélt további megelőző 
intézkedésről, védekező eszköz használatáról a fogadó szervezetet tájékoztatni 
köteles.  

 A tünetmentes, további egy járványügyi kategóriába (gyanús, valószínűsített, 
megerősített) sem sorolható kedvezményezett ellátása a távolságtartás 
szabályainak betartása mellett speciális védőeszközt nem igényel. 

 A karanténban lévő és/vagy járványügyi (gyanús, valószínűsített, megerősített) 
kategóriába tartozó kedvezményezettek ellátását, csak erre a célra kiképzett 
személyek végezhetik. 
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7. Az önkéntes munka folyamata 
a. Az segítő munkára jelentkezőkkel az alapítvány a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján szerződést köt és 
az önkénteseket nyilvántartásba veszi. 

b. Az önkénteseket a vállalt földrajzi területek és időszakok szerint az operátor 
az online nyilvántartásba felvezeti az önkéntes nevével és elérhetőségeivel. 

c. A beérkező igények szerinti feladat kiosztást az operátor kezdeményezi, és 
az önkéntes visszaigazolt vállalásával osztja ki. 

d. Az önkéntes az űrlapot (első esetben a megállapodást is) egy erre a célra 
használt sterilizált borítékban magával viszi. 

e. A feladat ellátását az operátornak visszaigazolja. 
8. Munkalap 

 


