
BALA ssA G y ARMAT yÁnos örl xonu ÁNyzAT A
poteÁnursrrnÉrurr

23/2021.(11.22.) h a t á r o z a t a
a Szent Erzsébet ldősek Otthona 2020. évi működéséről szóló

beszám o lój á n ak jóv áh ag yásá ról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll, törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséröl szóló 27/2021.(1.29.) Kormányrendelet 1. §-ában foglaltakra tekintettel
az alábbi döntést hozom:

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere a határozat mellékletében foglalt
tartalommaljóváhagyja a Szent Erzsébet ldősek Otthona 2020. évi működéséről szóló beszámolóját.
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Tisztelt Képvlselő-testütet!

A szooiáis igazgaüásról és szooiális ellátásoknót szóló 1993, évi III. törvény (továbbiakban:
Szoc. törvérry) 92lE.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a szornélyes gondoskodá§t nyújtó
szociális intézmérry állami fenntartója ellenőrzi és évente ogy allralommal órtékelí a
szakmní munks erodményességót.

Beszámolómban részletesen kívánom tójékoztataffii a képviselő-toshiletet a §zent Erzsébot
Idősek Otthonában (továbbiakban: Intézmény) 2020. évben folytatott sokrétü és igen nagy
felelősségü munkánkról.
A tavalyi év meróben új kihívások elé állították az Intézményt. Először a koronavírussal
kapcsolatos intézkedéseket ismerteton, majd az e8y9§ munkaegységek tevékerrységét
taglalom.

koronavírus

I.
2020. mírclus-május idószak

lA 2020-as Covidl9-koronavírus-járvárry magyarországi első regisztrált esetét mfucius 4.érr
jelentette be Orbán Viktor minisztoelnök mint a Koronavírus-járvany Elleni Védekezésért
Felelős Operatív Törzs iránftója.

2A koronavírus megelőzése érdekében 2020. márclus 9-étől az lntézménybe látogatási és
kijáfá§í tilalmat rendeltem el, ílleWo utasítást adtam a munkatfusaimnak, a higiéniai előírások
maximáIis betartására. Kértvm, hogy amennyiben influenzaszerü ttlneteik jelentkeznek, rigy
telefonon értesítsék a munkahelyi vezetöiket.

Az intézkedésröl a lakókat és hozzőtartozőíkat értesítettíik. Ezen kezdeti időszakban
olyannyira új hol1zet volt mind a lakóknak és hozzátartozóiknak, mind a munkatársalcnak,
hogy igeir sok konfliktus keletkezett, Az addig megszokott élahifurrus szinte teljesen felborult.
Serrki nem tudta mivel állunk szemben, jócskan voltak akik alapjában kérdöjelezték meg, nem
csak az intézkedések szükségszerüségét, de a vírus létezését és veszélyességót is.
Millíónyi kérdés merült fel.

Ekkor szernbesültek igazán lakóink azza|, hogy a mi intézmérrytink sem kivétel, sajnos a
világjárvfuy minket is elért. Ekkor a legnagyobb problérnát az okozta, hogy nem mehettek ki
a városbq nern találkozhattak szeretteikkel, a megszokott napi nrtinjuk felbonrlt. Nenrr tudtak
önállóan vásárolni, nem ök választottak a boltban, és nem akkor jutottak hozző a megkívárrt
dolgolrlhoz amikor szerették volna, hanem be kellett érniilk az,zal, amikor a hozzátartozlk
vagy amenti{lhigiénés kollégák vásároltak.

'Forrás; Wikipédia
' 212020. szímú Intézményvezetöi utasítá§
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]tu9sr*o.rzlágon az első elhunyt beteget március 15-én |etentették, márciur 18-án Dr.
MÜller Cecília országos tisztlfóorvos ( továbbiakban: országos tisáifőorvos), epidemiológiai
szakember már aról adott tájékoilatást, hogy Magyarországon bárhol jelen lehet a fetőzővírus, 

,o

ae N9rnzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyilgazgatási Főosztálya ( továbbiakban:
Országos ]'tNK) az országos tisztifóorvos által kiadott határozata alapján 2020. műrclus 17_
tÖl visszavonásig látogatási tilálom mellot teljes felvételi zarlatot is elrendelt Magyarország
tertiletén működö összes szakosított ellátást nffitó szociális intézményre.
A batfuozat rendelkezik arról is, hogy az intézrnénybe rlj felvétel csak kiilönösen
méltányolható helyzetben, azintézményvezető külön engedélyével lehetséges. Továbbá, hogy
a végstádiumban lévő betegektót való elbricsrizás kivételével a látogatási tilalom aú
felmerrtés nem adható.

Naprnint nap_nagyobb volt a rémültség. Ebben az időszakban senki nem tudta pontosan, hogy
mikéPp terjed a vírus és hogyan lehet védekezni elleire. Abban egyetériés volt,-holy
legnagyobb kockázatrl társadalmi c§oport az idősebb korosztály tagiai, számukra halálos
kimenetelű lehet, ha elkapják a vírust.

Ellentmondó hírek szállingóztak, arról is, hogy különbözó felületeken életképes_e a vírus.sOlyannyira bizonytalan volt a helyzet, trogy munkatársaimmal történt konzultációt követöen
utasítást adtam, hogy 2020, márclus 16-tól lakóknak szánt csomagot nem vesziink át.

Minden nap tartottunk megbeszéléseket, alrol alról ötloteltiink, miképp lehet a
leghumánusabban módon a legnagyobb biztonságot biztosítani a lakóiknak
A lakók és hozzátartozók tájéko zlatásdtkiemelt feladatunknak taítottuk.

Folyamatosan kapcsolatban vÖltunk Balassagyarmat Varos Önkormfuryzatának
(továbbiakban: Fenntartó) képviselóivel, a Gamesz vezetőjével illewe a megyóben mríködő
szociális intézmények vezetóivel is gyakran konzultáltunk.

A rendelkezésiinkre álló kézfertőtlenítők, feltttetfertőtlenítök, folyékony szappanok
mennyiségének felmérése után ezek beszerzése igen nagy kihívást jelentett, hisz eddlg nem
született központi állásfoglalás, hogy milyen típusú szereket kell használnunk.
Tekintettel arra, hogy sebészeti szájmaszkurrk is csak a normál ápolás_gondozási
tevékenységre volt elegendő, ennek beszerzése sok energiát és idót vett igénybe. Annak is
örültíink ha sikeriilt szerezni például egy balassagyarmati varrodából mosható textil maszkot
és ezt adhattuk a munkatársaknak.

Tucatnyian dolgoztunk azon, hogy sikerttljön védőeszközöket szereznttnk. Nem meglepó
módon igen kétes vállalkozásoloa is találtunk illetve ajánlották az aranynál drágábban t<initt
portékájukat.
Szerencsénkre valamiképp mindig sikeriilt találnunk etikus cégeket, akiktól korrekt fuon
vásárolhattunk védöeszközöket.
Volt olyan időszak is, amikor a cégek kifogytak a készletükból és az után gyártás nagyon
nehézkcsen ment.

3 Forrás: Wikipédia
a Országos NNK 13305- l 9 tz)2}t$ÜI1számrl határozata
: 2020!3. szánrl Intézményvezetói utasítás



6Az Emborí Eröfonások Minisztere által2020, mórcíus 22-ől kiadott 9 oldatas l}tmutatója
már konkrét rendelkezésekot tartalmazott. A teljesség igénye nélkiil néhanyat felsorolok:
- minden intézmérry sziikséges, hogy a megadott honlapokol (nnk, szociálisportál, magyar
közlöny) tájékozódjon a legfrissobb hírekröl,
- az Qpqatlv Törzs bejolentéseinok nyomon követéso,
- 14 napos elkülönítés (ovábbiakban: izoláoió) íntéaményének bevpzotése, meghatározott
esetekben,
- izolációs terv készítésének előírása,
Jáz és légtiti tünetok folyamatos monitorozása,
- higiórriai szabályok betartása,
- közösségi terekben kerülni kell a zsúfolt§ágot, az étteremben a 1,5 métores távolságot tartani
kell,

Az Úítmutató kladÉsúval kapaszkodót kaptun§ amelyre mír nagy sziikség volt.

Rohamléptekben kezdtük megvalósítaní az elöírtakat és a közösség ötleteit (melyeket azóta is
folyamatosan, lassül 1 éve alkalrnazunk):

- a bejáratnál elhelyezettiink cipöfertótlenjtésre alkalrnas eszközt,
- öltözőszekrények kölcsönkérése az Uszodától (majd később tijak vásárlása) arrnak

érdekéberr, hogy utcai ruhában smki no meqjen a lakókhoz,
- maszkok, védőkesz§riik hasznrálatanak szabályozása,
- a nővérszobában lévó eszközök és a levegő fertőtlenítése érdekében germicid l4rnpákat

helyeztiink tizerrrbe a Gamesz segítségével,
- egy helyi vállalkozótól ózon-generátorkat kaptunk melyeket felületfertótlenítésre tudtunk

használni,

Teklntettel arra, hogy ninden nréüumban fl koronavíius klemelt hírként szerepelt, így
lakóink hr nehezen ís, de kezdtek megbaríükozni az úJ helyzettel,

?Kormányreirdelet születeu a kijárás korlátozásáról, a vásárlási idósáwól, tehát az egész
ország addig mogszokott rendjé még irrkább megváltozott, A pszichológiai nyomás egyre
fokozódott.

Mindeddig az Intézményben nem jelent m€g a vírus,

Március végén az egylk ápoló-gondozó munkatársarn értesített róla, hogy ahol ö
másodállásban dolgozik, több személyen kimutattak a űrust.
2020. óprilis 1-én bebizonyosodot1, hogy a murrkatfusam is elkapta a vírust.

EUtasítást adtam ki, mely szerint a trrtézménpél fennálló munkavégzésre vonatkozó
közalkalmazotti joryiszonyon túl, munkavégzésre irónyuló továbbt jogvlszonyt
(másodállást, mellékfoglalkozást) me gtiltottam,

{ I}tmutató a koronavírus terjedésének megolözése és a kockázatok csökkentésére szociáüs szakosított ollátást
nyujtÓ, gyermekek átmeneti gondozását nyrljtó, gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és
j ar{tóintézetek r észét e
' ,lll2o?0. (III.2I.) Kormányrendelet a kijárÉs korlátozásáról



a Nlerád Megyei Kormanyhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala 9tvépegészségugyr
Osztálya ( továbbiakban: megyei NNK), a 2020. ápilis 2-án hozott határozáta*alap.lín -ú
pontos járványügT íntézkedés felöl tendelkezett,

Ezsn intézkedósek nagy részét már korábban is alkalmaztrt, peúau: napi kétszeri
testhőmérséklet mérés a lakóknak és dolgozóknak is, dolgozók nyilatkozata a covidra utaló
tÜnetekról, az a dolgozó aki ttinetet észlel magáno .telefonon keresse meg a vezetöjét, rövid
szellőaetésekkel frissíteni a lakószobák levegójét, virucid hatásti fertőtlenítőszerek
használata.

ú3 elotráskentjelentkezett, hogy nem csak a lakók 1,5 méteres közelébeir, hanem általában is
csak sebészeti szájmaszkban tartózkodhatunk az intózményben.

Mondanorn sem kell, hogy nngy volt a rirdalom.
A lakók élettere tovább szűkült: megszűnt az ebédlőben közös étkezéseko mlndenkí a
saját szobájóban fogyasztotta el lz enuivalót, a pavllonok közötti átjárhatóság
felfüggesztésre került.

I|ZOZO. áprilisában az Intézményben 7 izolációs szobát alakítotturrk ki, összesen 23
förőhellyel.
A kialakíüíst figyelemmel kísérte, épffiellegű észrevételével támogatta a Dr. Kenessey Albert
KÓrház és Rendelőintézet ( továbbiakban: Kórház) vezető§ége is. ez izolációs szobábá azokat
a lakókat helyeztíik, akik a vírusra utaló tiineteket produkáltak (láz, köhögés, későbbiek során
a hasmenés és hasi panaszok is tiinetként jelentkezhettek.), illetve aki a tornazból vagy mrás
egyéb helyről tértek vissza az Intézrnénybe.

Ez igen nagy változással járt lakóink életében, hísz több lakószobát bevontunk, így az adüg
megszokott helyról új szobába kellett költözniük.

Felértékelődött a mentálhigiénés foglalkozások szüknégesrége, melyet munkatársnim
leheíőségeik függvényében tartottak. Miután sikertllt ózongeneátort beszereznün§ a
lakók tijból fogadhattak csomagokat, melyeket átadás előtt fertőtlenítetttink.

llAz országos tisáífőorvos által 2020. ápális 3-án kiadott 16 oldalas eljárásrend rijabb
rendelkezéseket Írt elŐ. Az adminisztratív intézkedésok tererr a te§esség ígénye nélkül:- minden intézmé"rtyben létre kell hozni egy csoportot, amely játvánnyal kapcsolatos

országos menetrendet kövoti, és az alapján helyi eljárásrondet állít össze,- rninden dolgozó megkaphassa a sziikséges infekció kontroll képzést ( a Kórház
higiéniai szakembere.tartott 2 alkalommal oktatást, az előadás rögzítve lett, így a
későbbiek sorárr bármikor újból mognézhető ),, naprakész tErv kidolgozása az ellátás folyarnatosságának biztosítására,

8 gtzozo. számrl utasítás
9 No_o tlttEolz 30-3 /2020. számrl hatÁrozat
10 Azxl1648-12o20/szoc§zolc számrl Embod Erófonás Minisáere á|tal kiadott felhívás alapjánll A bentlakásos szociális intézmények Covid-l9 fertózéssel kapcsolatos felkészütési és infekciókontroll
feladatai



Az ellátottak]<al lcapcsolatban:
- M Intézmény háziorvosának gyan{r esetén PCR vízsgáJatot kell készíteiri,* az egyéni védőeszközök szakszerii fel és levételére vonatkozó szabályok betartása,_ pulzixometerhasználatánakrészleteí,
" oxigénterápia részlstei, ( összosen 3 darab oxigén koncentrátort szereztiink be: egyet

vásároltunk, kettöt bérelttink)

A Megyei NNK 2020. óprílfu 22-én tnrtott helyszíni ellenőrzóst az Intézmény
ípolússzakmal ellenőraése tórgyában.
Az ellenórzés során megállapitásra koriilt, ,,hogy az Intézmény a lehetóségeihez mérten
maximálisan kialakítottt{k azizoláciősholyiségeket, illetve a Covid l9 járvárry kiatakulásának
megakadályozását szolgáló óvintezkedéseket. Infekciókontoll szabályzattal rendelkeznek, a
dolgozók tájékoztatása az eljárásrendról és a tennivalókról megtörtént.''
Ezen ellenórzós keretében jelaztem, hogy a kialakult járvánvusyt helyzetre tekintettel, a
védőfolszerelések elláfinányának folyamatosságára lenne szítkségíink.

Április hónaptól ídőközönként változó mennyiségú védőfelszereléseket( kesztyü, ma§zk,
t'ertőtlenítőszereket) kaptunk a §zociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógiád Megyei
szervezetétól. Emellett természetesen egyéb forrásból is sztlkségünk volt védőeszkozökre.

Április végen a Megyei NNK szervezésében minden dolgozónak kötelezö volt elvéged .gy
online tesztet az infekciókontroll betartatása érdekében.

Összefoglalva a 2ü20. mórcius-mÉJus hónapban történteket: slkerült ez idő alatt egy
olyan belső szabályrendszert kinlakítanunk és begyakorolnunk, melyek alkalmnzásíra
sajnos a jövőben nagy szükségünk lett. Lakóink kezdték clfogadní u úi helyzotet.
Leginkíbb a beletörődés volt a jellemző hangulat.
Tényszerűen, ebben az idősznklran nem terjed el az lntézményünkben a vírus.
Hogy ez a szerencséne§ gondviselésnek és/vngy n megtott intózkedéseknek
kÖszÖnhetőrvalójában senkl sem tudbatJa. Mindenesetre megedzett mlndannylunkat.

Jelen beszámolóban nem teszek kísérletet arra, hogy bővobben üaglaljam, milyen mértékű kárt
okoz minden embernek a szürke hétköznapokban is a felületes, sokszor rosszindulatít
lárifári(pletyka), azonlran egy ílyen neh§z ldószakbau a negntív baúísa hatványozottan
felérúékelődik.

§okat tompított a hatásrin a polgármestq álta] rerrdszeresen közzétett veszélyhelpeti
közlemérryek, ahol tényszerűbben történt a tájékoztatás.

Ir.
2020. jrlnius-jűtlus ldőszak

Ebben az időszakban a kialakított fogyelmet kellett éle{ben tartanunk. Nagy szánrban órkeztek
védőfelszerelések az §zgyF-tól, jócskán sikerült felhalr:noznrurk a későbbiidOszakra.
Egyre kedvezőbb hírek érkeztek a járvr{ny visszaszorulásót illetően,
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A miníszter által kiadott l2lJtmutató 
és l3Határozat rendelkezéseit figyelembe vóve, de annál

szigorrlbb eljárásrendet dolgoztunk ki például a látogatási tilalom témakörében.

|Únius.véSétll, regisztrációt követóen, meghatározott időben és helyszínen (leginkább az
intézményudvaráq maxíum 15-20 perc időtartamra) fogadhattak látogatókat taÜint.
Megható jeleneteknek, lopott pillanatoknak voltunk tanrti, rlgy is, liogy termész€tesen nem
őrködttlnk a találkozások felett.

|.ekint9tt9l ara, hogy a lakószobákb& n€m mehetett látogató, így örömiink neín lehetett teljes,
li|zen lakóínk nagyolb,§lázalékban ágyhoz k<i öttek, így sokan-netn tudtak látogatót rogadni.
Kialakítottunk olYq helyiségeke| amelyet biztonságosan megközelithettek aűzzátűzók:,
igy a mozgásukban korlátozott lakóink találkozlratt ak hozzátartozóilrkal.

Az Qrszágos NNK tájékoztatősa alapjánla tij lakók íblvételére nyílt lehetőség, bizonyos
feltételek megléte esetétt (4 napnál nem régebbi negatív pCR teszt), azonban u Ütgár*.rt*,
únal egyeztetve egyelóre kivártunk.

JÚlius végétőt a kijár{si tltalmat részlegesen feloldottam: lakóink meghatározott
idősóvban elhngyhatták az int&zményt.

Összefoglalva ezt a kdthónapos időszakot, kicslt enyhóbb volt, mlnt a korÉbbiak,
azonban a pszichés fáradtság, llletve készenlét okozta feszültség míndenkin érezhető
volt.

ilI.
2020. augusztus-december időszak

Augu9ztus kÖzepétól ujból aggasztó hírek érkeztek külföldíől, betflildről egyaránt. Európában
elkezdódött a járvány második hulláma.
Raadásul az Őszi lehíiléssel egyutt a szezonális influenza is megielent. Mindkét vírus a
megszokott módon terjedt, arni még nagyobb nyomást jelentett,

Az elmrilt évekhez hasonlóan az Intézmény háziorvosa lakóink nagyobb hanyadanak boadta,
természetesen önkéntes, alapon az influenza oltást.

2020. szeptember t-tól lijból tátogatási és kíjárást tllalmat rendeltem el.

Az Országos NNK a miniszter jóváhagyásával a 2020. szepternber 7- én kelt Határozatávalls
minden szociális inténlényrészére látogatási és kijrárási tilalmat rerrdelt et. ui tatot felvételét
nem tiltotta meg, de a részletszabály miatt a kezdeti időben szirrte kivitelezhetetlennek
bizonyult rij jogviszotryt létesíteni (azúj felvételt megelőzö 5 napon belltli, legalább 48 óra
időkülönbsé ggel, levett 2db nogatív PCR teszteredmerry birtokában).
Ezen időszakban a tesztek eredményeire sokszor 3-4 napot is vámi kellett.

|2 Útmutató a koronavlnrs terjedésének rnegelózésére és a kookázatok csökkentésére a szooiálís szakosított
eltátást nyújtÓ, a gyermekek ltgeletí gondozósát nyrijtó, a gycrrrekl,édelmi szakeltátást biztosító intézmények
és javítóintézetek részére. 2020, 07 .

" t3so s- s 4 lza2olEüc számú hatÁrozat
\ stsll-t tzo2olEÜIc tájékozaÉs, 2020.07.08.|' l2g l s -2 l 2020/EüIG hátározat



A NÓgrád Megyei Kormónyhivatal Gyímügyi és Igrzságüryi Főosztálya 2a2a,
szcPtember 9-én hatós{gi ellenőrzóst tartott, Au ellenőmés iratbekéróssel valósutt meg.
Az ellenőrzósí időszakz 2019.januór t-2020. szeptember 24.
Áz ellenőrzés lezóró végzése még nem sziilotett meg, a hatósógi eljárás folyrmatban vgn.

A szeptembor végérr megjeleirt rlj rendelkezés alapjánl6 azonúj kérelmezók akiknek l negatív
Pcr eredményiik van és a második levétel megtörtént de az eredrnénynek még nin-csen
birtokában, felvehetö, de izolálni szükséges.

Az Új felvételek nagyon nehezen indultak be, hisz a kérelmezők bizonytalanok voltak, többen
visszamondták a beköltözést, vagy elhalasztotüík olyan nem meghatározott időpontra amikor
majd enyhült a jórvárryb e|yza,
EkÖzben Pedig az is tényszení, hogy megyeszerte nagyon sokan vannak olyan nehéz
helyzetbeir, mikor a biztonságos, sokszor emberhez móltó ktiruhényeik nem *ogoídottak,

AZ 0rszógos ,ryNK a minisztor jóvráhagyásával 2a2O. szqltember 2I-én kiadott
Eljárésrendjében|7taglalta többek közöti ut,hőgy mi a teendó UetegeUttá§ során, környezet_
és eszközfertötlenítés terén, a textíliák kez,elése, hulladélü<ezolés szabályait, illotve hogy mi a
teendő a beteg környezetében.

Az Intézmérry infeaoiÓ}onfuoll szabőlyzat:ában rögzítettiik, lrogy miképp kell eljárni többek
kÖzÖtt:a nem covid míatt kórházba keriilt gondozott visszajöváiele esetén ( attói fiigg, hogy
van-o negatív pcr tesztje vagy nem, azizolácl.óban töltött napok ettöl függnek).

Az 9r<6beri hónapban történteket kícrit részletesobben írom, bízon benne, hogy slkeriil
érzókeltefirl a nyomasztó hnngulntot

2a2a, oktÁber 3-án az III. pavilon egyik férfi lakóját váladékozó fájdalmas hasfali sebbel
utaltuk A KÓrház Silrgősségi Botegeltátó osztályára Covid tíinete ncm volt. A kórházban
oovid tesztot vettek, melyrek az eredménye 6-án pozltivltást mutatott, öt a kótházban
gondozták tovább.

Az inténménYben a három pavilont Újból clszeparáltuk egymástól, és a közös ótkezés is
megszíint az ebédlőben, aunak érdekében, hogy pavilonok lakói ne érintkezhessenek
egYmással. Az érintett lakó szobatársai izolációs szobába korültek, mindkettőjük tesztje negatív
lett.
Az áintett lakónktól rijabb tesztet vettek a kórhrázban, amely október 16_án negatív lett,
azonban október 19-én koríngésl és légzérí rendellenesség következtóben elhunyt.

2020.okÚÓb er 2!,énegy lakónk az I. pavilon földszintjéről kórházba került rossz vérképe miatt
transzfirzióra volt szÜksége, az OMSZ a belgyógyászatra szállitotta, még aznap levették a pCR
teszdét, Október 25-én derült ki, hogy covld pozlüv, továbbra is r kórhr[zbnn ápolták.

ll Y:gy"i ryr NO/i.íEF/ó68 -61/2020, tájékoáatás, 2020, azptembet 24.
' ' Eljárásrend a2020, évben azonosltott í* koronavírussal kapcsolatban (követendö járványügyi és
infekoiókontroll szabályok)



2020.október 23-árr egy másik lakónkíroz I. pavilon emelotén, oM§Z lett kihíwa, alacsony
vérnYomás és száíaz kÖhÖgés miatt, testhó 37,1 oC volt, a helyszínen a mentősök 

'yor§ 
te§ztct

vettek aminek eredménye pozltív tet{ kórházba szállítottík
Szobatársai izolációba kerÜltek,akik közül az egyikőjtlk éjszaka leesett az ágyról. Az esés
kÖvetkezmenyeit kivizsgálandó értesítve" letí az- oúsz, akik gyorstÖztet vettek.
Megállapítósra keríilt, hogy a lakórrk covid pozitív.

Túlzás nélkül óllíthatom, hogy ekkor már rlrrrl lett a félelem,
A híradásokban szinte másról §em e§ett szó, csak a halottak számáról és a kétségbeejtó
helyzetröI.

A korábban kiadott e{irirásrendnek megfslelően, minden esetben azonnal (ha éjszaka észleltük,
ÚgY akkor) jeleztiik a Megyei NNK-nak ha lakónkon vagy dolgozónkon ttinetát esrrertint. igy
jártunk el a fenti esetekben is. melvnek a következmáyekent, a Helyi NNK jfu.t ányüÓ;
intézkedést felől rendelkezettl 8'

A. hatrtrozat 25 pontba foglalta a kötelezöen elvégzendő feladatoka! melyből szinte
mindegYiket 2020. márciusa óta végezttink (példáui: virucid hatású felületíbrlőtlenítő
basznilata,testhőmérséklet mérése, sebészeti szájmaszk használata, gyakori szellőztetés ,,Új . 

-

Ez a határozat rendelkezett nrról iso hogy az imtézmóny- összes dolgozóJánál és
gondozottJánál orr-garat mintavétel és laboratóriumt vizsgálat szüksége, §en§_.o_va
irínyábn.
A mintavételt amunkatársaim végeáették, a sztikséges táptalajt a kórház biztosította.

A kÖvető napokban felgyorsultak az események: az I. pavilon egyik ápolója jeleáe, hogy 37,8oC a testhóje, gyengo, köhög, tuíziorvosához fordul.
Egyre tÖbb lakónál észleltiink lázat, höemelkedést, volt, aki izomfájdaloínra pana§zkodott.
I\ÍindekÖzben Párhuzamo§an a ros§z hírekkel, olyan eset is törtérrt, amiior a lat<ón]rnak 38,7_es
lázalat, de a gyorstesztje negatív lett.
NagYon nehéz volt kiigazodni, és rkármilyen logikát fetáütani. A bizonytalanrág ós a
kétségbeesés szlnte tepintható volt

2020.október 2E-án az t. pavilon lakóinak, és dolgozóinak tesztelése megtörtént.

2020. október 29-étt a II Pavilon lakói és dolgozóinak tesztelése megtörtént. Ezen anapon a
kéPviselŐ-testtileti Ülésen beszámoltam a helyzetünkről, és segítséget kértem annak érdektben,
hogY Önkéntesekkel va{y egyéb rnegoldással pótolni tudiam a vélelmezhetően kieső
munkatársakat.
Ebben az időben az volt a hatósági protokoll, hogy a pozitivitást mutató munkatársnak otthon
kellet rnaradnia. Bz esetbeir teljesen ellátás nélHil maradtak volna a lakóink. Nem, hogy az
életÜket nem tudjuk megmenteni, de az alapvető ápolás-gondozást sem tudjuk ellátni.

2020. október 30-án a III. pavilon lakóit és munkatársait teszteltíik.

Talárr mondanom sem kell, hogy az eredmények megérkezéséíg micsoda feszültség jellerneáe
az intézményben élóket és dolgozókat.

'8 lo_o l/NEol3585-1/2020, számú határoz at, 2020. október 27.
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Az eredruények podig negyon lassan érkeztek.
A HelYi NNK vezetője engedélytvel szombaton és vasárnap jómagam kerestern ki az
uedményeket aközponti rendszerből, ennyivel is hamarabb jutottunk informacíóhoz.

Összesítve; 8l ltkó leút pozitív, 76 fő negatív, a dolgozók terén: 3l fő lett pozitfu §6
negaűv.
Letaglózott mindeukit az eredmény, I)e mennünk kellett tovább.

A legkíilÖnÖsebb az volt, hogy a pozitívak nagyobb része sernmilyon tiinetet sein tnutatott.
Előfordult olyan eset is amikor egy 5 fós szobában 4 fő negatív lett, egy fő pozitiv, vagy a 2 fiós
szobákban, alrol a kontakt nagyobb lehetett, az egyiköjük pozítív a másík negatív lett.

§ikerÜt a lnkóinkat úgy kiilönváIasztani, hogy qty szobában nem volt poziűv mellet
negafiv lakÓ. Ennek tÖbbek között az volt az ára, hogy lnkólnk megszokott lakhetye szinte
naPonta váItozottn de végeredmóuyben megértően, fegyelmezetion alkalmazkodíak a
rémiszúő helyzethez.

A képviselŐ-testiilet iútal ktzzétett felhívásra 18 fó jelentkezett, negy eröt és reményt adva
nekünk.
A jelentkezők nagyobb ré9zben olyan szernólyek voltak akik korábban vagy dolgoztak az
intézmÉrryb en, vagy gyakorlati idejüket töltötték nálunk.
Részletes egyeztetés utón 4 fővel hoztunk létre megbfuósos jogviszonyt, amit szerzödésben
foglaltunk,

A MegYei NNK vezetőjével naponta többször egyezettürrk. A pozitív tesztet produkáló
munkatarsaim néwe szóló határozatot kaptak.
Ezekben a határozatokban egyénilog hoztak rendelkezést a munkába állás feltételeiről.

lvlivel a kialakult helyzej nern egyedi volt, szinte minden bentlakÉsos intézmúrry az ország
terület&r hasonló helyzetben volt, több oldalról érkezett jelzés, hogy fennáll az a vőszély, bogj
a lakók ellátás nólkíil maradnak. Vélelmezan ezért is sziletái az a rpndelkezés, iueű
lehetőség, hogy azok a munkatársak, akik önként vállaljrák és tiinetmenetosek és megtudják
o1dani, hogy otthonuk és a munkahelytik között csak gepkocsival illetve gyatog/biciktivol
(tehát semmi esetre §em tömegközlekedési eszköz igénybevételével) ttizlekednek, ók
vrillalhatrrak nunkát, do csak poziűv lakókat láthatnak el.

Munkatársaim nagy ré§ze, vállalta a munkÉt! Ez a tény hntnlmas lelkigrőt adott, Igy az
alapvetó ápolís-gondozás elvégzése nem forgott veszélyben.

Mjnden lakó állapotváltozását szoro§ül nyomon követtiik és dokumentáltuk ( rnint ahogy azt
békeidőben is tesszük).
Az intéanérry háziorvosa és pszichiáter szakorvosa lelkiismeretesen végezte etrbem próbáló
munkáját.
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2020. novemberében is rengeteg lakót tesztelttink, ha covidra utaló tiinetet mutatott, vagy ha akórházból vagY más, egészségügyi intézményból érkezett vissza. újonna" 
-t 

Jt utooton
mutattunk ki pozítivitást, őket izoláltuk, a többiek negatívak voltak.

A lgnovember]<ÖzePár k9lt, a Megyei NNK vezetöje állásfoglalása és ae új eljárásrerrd alapján
a Pozitív mintát adó lakók fe]szabadításához, arn_ennyiben tiinetet o"* *oiutták, 6gy a pozifiv
eredménYt adó rninta vételének napját követő 2l nap elteltével, negatív ÚÚ ndküt is
feloldható volt.
így november vógóre lakóink nagy része negatívnak minőslllt

Munkatársaim is kézhez kaptá{< a hatóságtól a feloldó határozatukat.

2029. decemberébe4..,i§ sz{|*talan tesztet kószítetfiink. minden lakírnk negatír,, teszt.tprodukált.

Azév vége tehát az e|öző hónapokhoz képest enyhébb volt.

'9 Non {Ep/O l 58-5 l 6/2020. számll, határozat, Za}O,november l 6,
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A továbbigkbalr gz egy€§ munknegységek áttal eltátott fcladatokat taglalom.

i

l. MűkOdésnnket bíatpsító alapdgkumentumg§

A határozatlan idöre szóló NO/§ZGYO/00369-2I2018, számrl működési engedélyíink alapjan
az alábbi szociális szolgáltatásra nffi tására voltunk jogosultak 2020-ban

- ÁpoHst, gondclzást nyrljtó intézrnényi ellátás-ldő§ek otthona 165 fő férőhely erejéig,
Nógrád megye ellátási tenileten

Fogyatékos szonélyek otthona 17 féróhely ereJéíg, Nógrád megye ellátási területen.

" Átmeneti elhelyezest nyrijtó intézményi gllátás- időskorúnk gondozóhóza, 10 fő
férőhcly erejéig, Nógrád megye ellátási teriilet€n.

- Nappali ellátás-időskorrlak nappali ellítása, 2§ íő férőhelyszámig, Balassagyanrrat
ellátási területen.

, Szoclális étkeztetés, Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc ellátási terüeten

A NÓgrád Megyei Kormányhivatal Balassagyannati Jarási Hívatala Népegészségueyl
OsztÍlya áItal kiadott No-01R/072l01z80-6l20I§. számrí engedélyo alapjárr Intézrrrényürrk a
bclgv'"{evÓ9zati Qáró betog szakollátá§-házi orvosi szolgálat), pszlchíátrlai fiáró beteg
szake_llátás) egószségügyi tevékenységeken tril szakápotási tevékenységet is ell{üát.

II. Munkaíiw

A Szerrt Erzsébet ldősek Otthonában 2020, évben az állományi lét§zám átlagosan 90 fő. Ez a
létszám aa év folyamán állandónak mondható, ha megürült egy állásbely általában rövid időn
belül betöltésre került.

A2a20. év novemberében a covid miatti megbetegedések következtóben az ápolás_gondozási
feladatok ellátása órdekében 4 íövel kötöttiink megbízási jogviszonyt. Összeseir 232 óra
időtartamban nytjtott segítséget, illetve 8 fő gondozó-ápoló összgsen 2|2 óratöbblet munkát
végzett,

2020. tavaszÓlr és 2020. november-december hónap, 6-6 millió forint Cafetérin juttatás
kerÜlt kiÍlzetésro & COVID-l9 járvány miatti többtetfgladatok gllátísa mlrtt &
foglalkoztatottak vészére.

A személyi változások tekintetében a 2020. évról elmondható, hogy kevésbé volt nagy a
Íluktuáció a korábbi évhoz képest. Ebben az évben 3 fó közalkalmazott ment nyugdgua, it<itt
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kÖzÜ 1 fÖ szakács, I fő konyhai kisegítő, 1 fő takadtó murrkakörben voltak foglalkoztatva.
202a, évben további 7 .ftl dolgozó közalkalmazotti jogviszonya szűnt ,.g, i fő ápoló-
ggndozÓ, 2 fó konYhaí kisegítő. 2020, évbenuj dolgozói a kov-etkező munkitttirtikbe íettek
felvéve: 5 fó áPolÓ,gondozÓ, 2 fő konyhai kisegíó, 1 f§ takadtó. Továbbá 1 fö karbantartó
kérte a fizetés nélkÍili szabadság errgedélyezését beteg hozzátartozója ápolása 

"ü;tt, 
helyére 1

fő karbantartó került felvételre.

A Szent Erzsébet ldősek Otthonában 2018. augusztusától szülési szabadságon van egy fő
konYhai kisegítŐ, illetve 2020. jriniusától egy fő ápoló_gondozó, akineli a munkaköre
ugyancsak betöltésre koítilt.

Minden év januárjában esedókes a közalkalmazottak három évenkénti átsorolása, továbbá a
minimáibér- és garantált bérminimum emelése, Az intézmény dolgozóinak a bere a
KÖzalkalmazottak jogállásáról szőIő t992. évi XXXIil. törvény 1iovantiaktan §t.) alapján
kerÜl rneghatározásra. Mivel a dolgozók a Kjt-ben meghatrározott besorolás szerinii bére nem
éri el a minimálbét illetve a garantált bérminimumot, így bérek emelése minden dolgozót
érintett.

III. Gazdaság-pénzügv

A tavrlyi év a gazdálkodás, illetve pénzügyí teríileten ls speciáJis volt.
A felvételi zárlat miatt rtj takóknt csak nagyon kis számban tudtunk fogadni, így a
bevétel kiesés jogcímen nagyságrenditeg 16 millió Forlnt könyvelhettíink el.
A kÜlÖnbÖző coviddnl kapcsolatos kiadások 12 milltó F'orint költséget eredményeztek.

Bevótelek a 2020-as gazdasági évben;

Működést bevételek:
eredeti előirányzat ..

244.608.00._ Ft
m ódo sított előir ány zat

253.498.000.- Ft
tényleges bevétel
238,596.575._ Ft

Intéanényi ellátási díiakból befolyt bevétel: 188.973.161.- Ft.
Enátotti átlaglétszám 2020. évben: 168 fő.

Az egyéni gyógyszer szükséglet tédtési düából befolyt bevétel: 7.408.672p§t.
Gyógyszer beszerzésre 2020. évberr 13.1,39.427 .- Ft-ot fordítottrrnk.

Szociális étkeztetés gllátási díj akból b efolyt bwétel : 3 4. 1 79. 800.- Ft.
Igénybevételek száma 52.367 ailaglév, (52,367 :249:2t0 fö).

Vendégétkezésböl: 10.281.7 l4.- Ft bevételiink keletkezett.
Magyar Vöröskereszt (leves) , Túrmezei Erzsébet Evangélikus §zerstetház,
vendégebédet igény.be vevök.

Alkalmazottak étkezési tédtési díjábóL 5.062.900.- Ft b§vételiink keletkezett.

Eeyéb működési bevótelek összege: 4.573,-Ft.
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_ teljesítés
2.191.984._ Ft- 100 %-ban igérrybevételre kedilt, szállítói számlák te§esítósére,

A2020.1231-én kelotkczatt6l4.795.- Ft pérrzmaraduányl 202t évberr is szálütói számlák
telj esítésére fo giuk forűtarri.

Központl lrónyűó szeni működést célú ümogatás:

E lőző évi pénzmaradvúny :
eredeti előirányzat

2.192.000,- Ft

eredeti alőfuőnyzat
230.2l4,000.- Ft

99,37o/o-onte§esült

Bevételek összesen:
eredeti előbényzat ?

477.0í4.000.- Ft

módosított előirányzat
2.19t.984,-Ft

módosított előfuinyzat
330.002.000.- Ft

módo sított előit ány zat
585.692.000.- Ft

teljesítés
327.907.794,,Ft

teljesítés
568,696.353.- Ft

_ te§esítés
365.558.600._ Ft

* teljesítés
191.845.824.- Ft

Kiadások a 2020-as gazdasági évben;

SzeméIyi + Júrulék jellegű kiadósok:
eredeti előitányzat

307.503.000._ Ft
módos ított e|öit ány zat

377.928.000,_ Ft
A személyi és járulék jellegű kiadások az összki adás 64,43 Yo-a.

A dolgozók 2020. évbeu Önkormányzati döntés alapjri,n plusz juttatást kaptak a Covid
jáwányhelpet miatti védekezés, illetvo helytállás miatt 12,000.000._ Ft összegben
(szép kfutyára).

Dologl ktadúsok:
eredeti előitányzat " módosított elóirányzat

160.687.000._ Ft 197.740,000._ Ft
A dologi kiadások az összkiadás 33,82Yo-a.

Nagyobb volumenÜ karbantartási munkálatok 1. pavilon 2019-ben elkezdődött
vizesblokk felújításának befejezése, konyha tisztasági fostése, vlzlágyítőberendezés
beszErelése, beüzemelése, öltözőszekrények elhelyezése,, fodrász háyiség
áthelyezése miatti vizesblokk és villamossági munkálatok, vizesblokkót -
meghibásodás miatÜ karbantartási munkálatok, érintésvfielmi,_ villámvédelmi,_ és
villarnos be,reardezések szabvány szointi éves folülvizsgálata(a feltárt hibak.iaútási
munkálatai 2021. évbett realizálódnak).
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A dologi kiadásokon belül Fertőző megbetegedések megelőzésc, járványügyi
ellátás kormányzati funkclóra 4.876.§i0.- F'i került elszimolásri (*ur"[o[,
kesz§lük, védőruházat, fertótlenító szerek, stb.).

Egsléb műk ödés i cél ti tdruogatús dtlanh óüarídson belüIre :

eredeti előbányzat - módositott előkányzat teljesítés
6.189.000.- Ft 6.189.000._ Ft 6.18Ó.000.- Ft
Az Összkiadás 1,09 Yo-a,pénzíigyi, gazdaságio nrunkaügyi feladatellátásra.

Fe lh alm orúsi kiad dso h :
eredeti elöirányzat

635.000._ Ft

Kiaddsok össz,esen:
eredeti előir&nyzat
477.au.000.-Ft

módosított előirárryzat
3.835.000.- Ft

módosított elóirányzat
585.692.000._ Ft

- teljesítés
567.332.495,- Ft

* teljesítés
3.739.a71.-Ft

A felhalmozási kiadások az összkiadás 0,66 %-a.

ÖltOzőszekrények, maüacok, botmixer, vízlágyitóberendezés, oxígénkoncenhátor, stb
vásrirlása.

IY. Adminisztrációs feta{atok

Az Intéznény irodai adminisztrációjftza1,6,június 10_től 1 fiö munkatársam végzi. F,eladatai
igen sokrétÜeko mind a lakónk pénzügy,einek kezelése, mind munkaügyi feladatoiat is ellát.- ellátottak személyi tédtési díjának előírásao szám|ázás4 postázása a hozzátir;tozők

részére,
- a beérkezett befizetések könyvelése az egyéni nyilvantmtásba vétele- gyógyszerelőírásoknyilvántartása
- gyógyszerbefizetésekkönyvelése
, az intézethez érkezőjövedelmekból a térítési díj valamint gyógyszer elóírások után a

megmaradó költőpénzek kifizetése, hátralékok, tulfizetések egyeztetése a pénzügyi osztály könyvelésével* lakók megörzésre leadott pénzeinek nyilvántartása
- elhunyt lakók hagyatéki leltfu felvétele
- beérkező levelek, számlák iktatása* beérkezó számlák továbbítása a pénzügyi osztálynak* beosztások, szabadságengedólyek, táppérrzes papírok, rlj dolgozó,

anyagának továbbítása a munkaügy felé
távoző dolgozó

" munkaÜgYről érkező, anyagok (bérjégyzék, átsorolás, adóval kapcsolatos
dokumentumok) aláíratása, továbbítása a dolgozók felé
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V. §lociáüp Eí&rytptés

a h{álv99 miiködési engedélyiink alapján a szociális étkeztetés (napi egyszerí rneleg ebéd)
2016. április22-tÖl ismét Intézményilnk látja el l ftí munkatársam segítségével.
Nyilván twtja az szociális étkezók ebéd rendeléseit, adataikat. Minden hónap végén összesJti
az adagokat, és a szállítási dnrabszámot. Naponta egyeztet az élelmezésvezetövei az étkezők
igényével kapcsolatban. Elkészíti a számlákat és beszedi a tédtési díjakat.
Tájékoztatja az étdeklódőket illetve elókészíti a döntéshozatalt.

Balassagyarmat Város Örrkormányzata Képviselő-testíilete áttal 212006. ( I.27.) számú
rendelgto értelmében az igérrybo vovő jövedelme ffiggvényében az alábbi téiíté§i díj
kategóriák vannak:

Balassagyarnrat Város Önkormanyzata Képviseló-testiilete éttal 212006. ( |.27,) számú
rendelete értelrnében az ig&tybe vevó jövedelme ffiggvényében az alábbi tédtési díj
kategóriá,k vannak:

Az étkezési térítési düak a kedvezményekkel a koveikezők:
a.) 45.000 Ft-ot meg nem haladó jövedelemmel rendelkező ellátottak esetén az ebédbruttó 275Ftl adag.
b.) 45.001 * 60.000Ft. közöüi jövedelemmel rendelkező ellátottak esetén az ebéd bruttó

365 Ft*adrg
c.) 60.001 - 75,000 Ft közötti Jövedelemmel rendelkező ellátottak esetén az ebed bruttó

40§ Ft-adag
d.) 75.001 - 90.000 Ft közötti jövedelemmel rendelkgző ellátottak esptén az ebéd bruttó

43§ Ft- adag
e,) 90,001 Ft feletti jövedelemmel rendelkező

620 Ft.adag
A szállítás díja, bnrttó t40 Ft/ db

ellátofiak esetén az ebéd bruttó

A lóúszámunk 2020 Januárban 179 fő vott.
Mfuciusban a koronavírus miatti lezárások okoztak némi fennakadást a szállításban és a
tálalásban. Akik eddig bojártak az ebédfu., azoknak is kiszáIlítottuk az éteh. Saját ételhordó
helyett egy§zer használatos müanyag dobozban kapták a meleg ebédet
A létszfununk jelentös mértékben megnótt, júliustól. Akik eddig a tarrkonyháról kapták az
ellátás! az Önkormán:ylatszervezéséúen a veszélyhelpet miatt, azok most átjöttek a szogiális
étkeztetósbe. Júliusi létszámunk így mrár l95 fö.
Októberre ez a szűm, múr 210 fő. Docernberig némi csökkenés mutatkozott, az évet 20l
fóvel zártulc
Az adagszám 2020 januarjában 4083 adag, az októberi csúcson 4970 adagvolt. Decemberre
ez aszám 4558 adag, ez netn igaaánmérvadón mert a deoemberi ünnopek miatt sokan
kevesebb napra kérne.k ebédet.
Eves adag szárrunk 2020-ban:52367 adag
20l9-ben:3E461 adag
2020 decemberi záráskor,20l fő szociális étkezónk volt.
2019 decemberében 182 fó,
Ezek a sárnok jelentős emelkodést mutaürak, mind ellátotti létszámban, mínd adag számban.
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§okkul tÖbb adagot kellett elkészíteni, kiadagolni és kiszállítani, ezértelőfordult, hogy az
igénYbevevők késóbb kapták meg az ebédet. A szociális étkeáetést igénybevev Ókkbzell1oto_
a kiszállítást is kér.

YI. Gondnoki feladatok

AzintézménYben az előző év gondnoki irányítás a!űtartoző személyi állomány nem változott.
A személyi állomárry összetétele a következö:

karbantartó 2fö
Gépkocsivezetó 1ffi
Takadtónö 10fii
Potüás 5fó
Mosodai munkás lfó
közmunkás lfő

A szetnélYi állomány munkaköri feladatainak elvégzése, a munkaköri leírásban részletese,n
dokumentált.
A gondnok munkakezdéskor a pnvilonokba, konytrár1 irodákban történó bejáráskor az
illetékes vezetókkel konzultá] a napi feladatok elvégzéséről. A gondnok a feladatok
prioritását figyelembe véve szewezi és kiadja a feladatokat.
Az intézmétlY 2.db, gépkocsival re,lrdelkezik, amivel a napi feladatokat el kell láfuii. A
feladatok a naPi ételszállltás mellett az inténnényben feimerülő igényeket is t<ietegti
(Posta"anYagbeszerzés, ebédpénz beszedése, helyi és vidéki elögondozásót, iutot szátlításaj.
Karbantartók közül egy karbantartó a hétköznapi és a hétvégi ebédszálíítási felaaamkat is
ellátja, A hétvégi ebédszállításért a következó hétin szabadnap jfu.
A 

_qondno! iránltása alá tartozik a pavilonokban dolgoeó r_jú takarito személyzet, valamitü
lfő a tfusalgó és a kiszolgáló helyiségek tisztán 1aításáért felelős takaíítónő.
Egy fö végzi az intézményi mosoda tlzemeltetését, valamint a külső mosodákkal való
kapcsolattartást, szállÍtások lebonyolítását. A szennyes és tiszta ruhák,ágyneműk begytijtése
és kiadása.

Az intézmény gondnoka a járvárryügyi helyzetben, tekintettel ana, hogy nyugüj előtt állt és
LgY a veszélyeztetett korosztályhoz tartozott a tavalyi év nagy 

"gsáen Úáe_oífice-ban
dolgozott.

VII. IÚtplqe.zésí feladato k

FÓzőkonYhánk a NÓgrád lr|egyei Kormányhivatal Balassagyarmati Jfuási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Álategészségugyr Osztály áltd Üádott srs_ot-Kíi e-00267
számrl engedély alapj án végzi tevékenységét.

Konyhánk az élelmezésvezető irányításával összesen 13 alkalmazottal (szakácsok, konyhai
kisegítők,) miíködik.
A minőségi munka biztosítása érdekében munkánkat megbízási jogviszonyban lévó dietetikus
segíti.
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Konyhánk a lakóink napi ötszöri étkeztetésérr trll, a Túrmezoi Erzsébet Evangélikus
§zeretotház (továbbiakban: Sze,rotetház), a Magyar Vöröskereszt bajléktatanszálló
(továbbiakban: Vöröskereszt) igényét, Balassagyarmat-Patvarc-Ipolyszög települések
szooiáli s étkeztetését illetve dolgozóink étkeztetését is biztosítja

2020,évben fözőkonyhránk átlag napi 450470 adag ételt készít,
Nyersanyag noíma napi Sszöri étkezésre ót0 Ft/fő.

Ez a normatíva éves szinlen eltérést e,todménvezett :

2 846 338.98 F! Trtlléeés

Az év 365 napjara vetítve napi? 798,19 Ft trlllépést eredmérryezett.

2020.évben az élelmiszer felhasználás n€ttó értékg:64 190 695.24 Ft volt.

Az étlap összeállításban az EMMI rendeletnek megfelelően ervényesítjtik,
zöldség,gyümölcs,hal,egyébb péksüternenyek választékát.
Az itt lakók igényeiknek,kéréseiknek mogfelolve uz etlap összeallításban érvérryesítjük"
Intézményrink diétás étkezést biztosít azitt élő gondozottaknak valamint,
szociális étkezók részere,
következő diétás étrendek : diabéteses

epekímélő
cukros-epés

turmix (pépes)

colitises
laktózmentes
purinszegeny

2020.évben a következő lebontásban láttuk el a gondozottak napi Sszöri étkezését:

Gondozott normás: Reggeli: 31 046 adag
Tízórai: 31046

Ebéd: 31 046
Uzsonna:31 046
Vacsora: 31 04ó

Gondozott cukros: Reggeli: 11 642 adag

Tizótai: LI642

Ebéd: 1,| 642
Uzsonna:11 ó42
Vacsora:1 1 642

Gondozott epe diéta: Reggeli: 7 642 adag
Iízótai: 7 642
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Ebéd: 7 642
Uzsorna:7 642
Yacsoru: 7 642

Gondozott turmix: Reggeti: 4 81ladag
Tízórai: 4 811
Ebéd: 4 811
Uzsonna: 4 811
Vacsora: 4 8l1

Gondozott pudnszegérry : Reggeli :366 adag
Tíz&ai;366
Ebéd: 366
Uzsonna:36ó
Vacsora;366

Gondozoft laktózmeirtes: Reggeli: 7t0 adag
Tlzőru: ?t0
Ebéd: ?rc
Uzsonna:710
Vacsora: 710

Gondozott cukros epés: Reggeli: 4 060 adag
Tízórai: 4 060
Ebéd; 4 060
Uzsonna. 4 060
Vacsora: 4 060

Gondozott cukros colitises:Reggeli: 315 adag
Ttrz&n: 315
Ebéd: 315
Uzsonna 315
Vacsora: 315

Evangélikus normás: 1842 adag/eb6
Evangélikus cukros: 2 779 adaglebéd
Evangélikus diéta: L 525 atag/ebéd

Szociális étkeztetés: 47 99a adag/ ebéd

Szociális diéta:4369 adag/ebéd

Magyar Vöröskereszt: 20 640 adag 7 leves

Vendég ebéd: 2 5l3 adagiebéd

Dolgozó ebéd: 7 525 adaglebéd
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Ez évben jelentősen megnövekedétt a szociális é*ezők létszáma 2019. bnn 35 37E adag ,
míg2020-ben47 990 adng étel készüt + didta. Amely 35,?4 Yo os emelkedést jelent uz előző
évhez képest.
2020,ban kérdóív került kikÜdésre a szociális étkezók részére. 170 főnek amelyből 1l3 db
visszaérkezett. Amely a szolgá.ltatás minőségérőt, mennyiségéról, változatoss ág6tól, az éte|
kiszállÍtásáról szólt. Ennek e,redrnénye:8,Í5%-nem .reg.a.tt, 91,075 7o-elégedett a
szolgáltaással.

Ebben az évben a konyha részleget is mélyen érintette a világiárvány. A tavaszi intézkedések ,
megszorítások miatt, áfirreneti idórc a GAME§Z központi konylra készítotte illetvc biztosította
a szociáÜs étkezők, a'Magyar Vöröskeresztnek, iÜeWe az 

-Evangélikus 
§zociális otthona

számáta a nreleg ételét.
Ebben az idöszakban önkéntesek segítségével oldottuk m6g a kiszrillítást.
Az Ősz folyamán november 04- november 22- ig ismét a GAME§Z konyha lőtta el ezt a
fsladatot. Kettő konyhai dolgozó covid 19 pozitív eredménye miatt, és egyéb
megbetegedésekből eredő betegállomány miatt, lecsökkent a dolgozóiiétszám.

A kÖzétkeztetésre vonatkozó táplótkozás-egészségügyí etőírósokról szóló 37I20t4.
OV.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) módosítása következtében
2016. december 16. napiótól főszabíly szerint az ldősek bentlnMsos intézményeinek nem
kell rlkalmazui, klvéve tz energiatarttlomra és a dtétós étrendre vonatkozó
rendelkezéseket
Tekintettel azonban arra, hogy fontosnak tartjuk az egészségesebb étkezést, rígy
dÖntÖttÜnk, hogy tovíbbra is az EMMI renrlelet előírásal szerint készítjük az ételeket.
Tcrmószotesen a lakók igényeit és ízlését maxímólísan ftgyelembe véve.

Az étrend kiatakításánál fontos !ényező, hogy megfelclö tápértékkel rendelkezzwt (fehéqe,
szénhidrát, óIelmi rostban gazdag) és változatos legyen.

Lakóinknapi ötszöri étkezésben részesülnek: reggeli, tlzőrairebéd, uzsonna, vacsora, Azebéd
minden nap meleg étol, 

_ 
hétfő-szenda-póntek napokon moleg vacsorát is kapnak ellátottjaink,

Hetonto egy alkalommal a lakókkal, közöserr étrendi megbeszélést tartunk. Az ek*or Útárt,
kibeszélt javaslatokat lehetöségeinkhez képest probá$uk megvalósítani a kialakított
étrendbon.
IntózményÍink diétás (diabéteses, epekímélő, fehérjeszegeny,turmix(pépes)) étkezést is
biztosít aa itt élő gondozottaknak valamint,szoiiális étkézők iészére.

2020 évben két alkalommal történt IIACCP oktatás;
-HACCP alapismeretek
-Jó Higiéniai gyakorlat
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2020-bnn három alkalommal történt hatóságí ellenőrzós.

l, 202a.02.12-en Nógrád Megyei Élehiszerlánc-biztonsági és Állategészségtlgyl osztály
ételmiírtát vett,mindent rendbeir találtak.

2,3.NÓgrád Megyei Konrrfuryhivatal Balassagyarmati Járási hivatala, illetve az NMKH
AgrárÜgYi és KÖrnyezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Minös.ég ellenórzési
osztálYa kÖzÖs ellenÖrzést végzett, 2020,06.17-érr, majd ezt kövúen utóellenórzés történt
2020.08,12-aL
Az ellenórzés sorrin a hatóság által feltárt hiányosságokat pótolfuk;

-tíz élelmiszer napra vonatkozó korcsoportorrkénti napi energiasztikséglet illetve
sótartalmat a rendeleürek megfelelően,
_zöldség-előkészítőben a csaptelep és lefolyó kiépítóse
-a rózölérben új mennyezeti ventillátort felszerelése
-a csorbult, sérÜlt alumíniunr étel tároló edényeket lecseréltiik rozsdamentesekre
.az éves tisztasági festés megtörtént,
-az ételhulladék elszállítása2020.|1.01- től a Biofilter Kft_vel kötött szerződés alapján

megoldódott.

Az ellenőrzés sorín mególlapított hiányossógok közül a nagyobb pénzügyi fedezetet
igénylő munkílatok elvégzése 202!, évi költségvetésben lesz teryezve.

VIII. Mentálhigíénés feladatok

A lugy felelősségü, közel kétszáz lakónk lélekópolási feladntait 5 fő végzi.
Sokrétű munkájukat összegezni is nagy kihívás. Tevékenység{tk már a liérelem beadása előtt
sztikségessé válik és gyakorlatilag temetés után ér véget.

A tavalYt év során az új takók felvétcle n pandémla nrlatt nagyon korlátozott volt,
lényegóben hónapokig nem volt lehetőségíink új beköltözésekre.
A lakó felvétel ongedélyezése utr{n az rlj szabályoknak megfelelően alakítottulc át az
elŐgondozások menetót is. Ahhoz, hogy átíbgó képet kapjunk egy * egy kérelmezöről el kell
látogatnunk a tartózkodrási helyére - ez lehet az otthona vagy Éppen kOitraz - ami járványus}rl
szernpontból kockázatot jolent, így minden alkatommal a kotlégák teljes védőfelizeretésÚJn
(védőruha, orvosi szíjmaszk vagy FFP2-es ma§zkn kesztyű, hajvódő, lábvédö) végezték
nz olőgondozású.
A felvételt nehezítették a központi szabályozások is, amik elóírják, hogy a beköltözést
megelÖzÖ 5 napon belüI 2 legalább 48 óra küönbséggel levett negatív PCR tesztnek kell
elkeszÜlnie, ez az intézrrrény ós a várakozók szempontjából nngylbkú szervezést és
precizitást igényelt.

A vátakozők közül sokakat eltiasztotta az a tény, hogy az intézrnénybe költözés után, a
kijárási és látogatási tilalorn miatt nem hagyhatjfik el az Otthont és nerrr találkozhatnak
szeretteikkel, ezért inkább választjak azt,hogy még egy darabig otthon marad.nak és nern
költöznek be. Velük folyamatosan kapcsolatban ma.radunk.
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Kérelmek szóma 2020,01.01 ,- 2a2l.t2,3l. között: 89 fóElőgondozva: Z6fö
Kérolem elutasítása pszichiátriai betegség míatt: 0 fő
,Kérelem elutasítása alkoholos szenvedélybotogség miattl 0 fő
Kérelenn elutasítása, mert a gondozási sziikséglet neín haladta m§g B 4 órát: 0 fő
ebból fellebbezések száma 0 fő

Kérelmét beadta, de a várakozási tdő alatt elhunyt;
kérelmét beadta. de a várakozásíidő alatt visszavonta:

Intózményünkb e felvételt nyert:
Várakozók szálna 2020. december 3 1 -én:
ebből Balassagyarmaton éló:
ebből más településen élő:

2021-ben ís n várólistínkon:
de kérelmét COVID-I 9 miatt halasztja:
kérelme aktív, felvételí eljrárás folyamatban:

t7 íő
12fő

16 fő
59 fő
14 fő
45 fő

44íő
9íó
28 fő

Mentílhigiénés tevókenység, foglalkoztatús ;

A koronavírus hatása a meirtális egészségre nagyon nagy hatást gyakorol minderrkire, A
fólelem és bizonytalanság az egyik vezetö rnotívuma lehet a koronavírus kísérő lelki
hatásoknak.
Lakóink 2020.U,a9-óta korlátozva vannak, hozzőtartozókkal való kapcsolattartás és az
intézmény elhagyás szempontjából is.
Munkfurk aélja2020-ban ezeknek - a coronavírus óltal éleüe hívott - rij fajta sziikségletélrnek
minél hatékonyabban történó kielégítése volt megőrizve közben az emberi méltóságot és az
önbecsülést.

Az izoláltság egyértelműen stressz-fonást jelentett lakóink számára, a szorongás tetten érhető
volt, mfu az első lezátás alkalmával tavaly tavasszal. Érdekes tapasztalás, trog-y tatoink a&kor
még nem is a saját megb§tegcdésüktől féltelr, hanem attól, hogy oitironi szeretteik
elkaphatjárk.

Ez,zel §gY időben M intézményi rendezvényok, kirándulások, séták, nagycsoportos
foglalkozások is megszüntek, az éúntkezések számát minimalizálni kellett, es i'me§teteto
távolságót is be kellett tartani.
§ajnos lakóink gyakran érezbették teherneko hogy állandóan figyelmeztetttlk öket, a helyes
masz,.k viselésre, a távolságtartásra, és a fokozott kézfertőtlenítésre, ennek többször hangoi i*
adtak.

Eleinte idegen volt sztÍmukra az arcma§zk, enreleti lnkólnkut, küIönösen a demenciívrl
élőket - akiknek nagyon fontos, hogy lássák az arcunkat és felísmerJék a megszokott
személYeket nehéz volt mogszokni, hogy csnk a szemtink lítszik rz nrcunkbóI.
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Az egYmás kÖzti kommunikációjukat is nagy mértékben nehezítetts, a maszk viselése, ebben
a korban szinten mindenki küzd valamilyen mértékü halláscsökkendssel, így a beszélgetések
is egyre kevósbó okoztak örömet, nehézkesebbé váltak.

A családdal, kinti larátokkal való kapcsolattartás is átalakult. §okan oddig nem ismerték a
modem konrmunikációs eszközöket, így fokozatosan kellett bevezetni és mJgismetetni 

""itita technika adta lehetőségeket.
Eleinte az okos telefonokon elérhető video telefonálást nagyon kevesen vették igénybe, mert
n9m tudták, hogy mi az, hogyan müködik. Altozzátartozók kozott is sokan voÍak'olyanok,
akik most kénYszeriiltek elÖször használni ezeket az riidonságokat. Jó pár hét kellgtt 

"t,1 
or,

mire elfogadottá és rendseere§sé vált a video telefonos kapcsoíaftartás. Úa már szinte minden
naposak ezek a beszélgetések,,,találkozások''.

Csak enYhíteni tudtuk ezzel a hiányt, egészut addig amíg a tavalyi év nyár elején az
enyhítéseknek köszönhetően, megkezdődtek aszervezetllátogátások. Eieknek u ts p..Óemet
negyon nagy jelentósége volto mind a lakók és mind családtagiaik részéről.
A láíogatások hetei alatt szlnte kézzelfogható volt ri öröm, visszatért xz élet az
ÍntézménYbeo az edüg lefolytatott érzelmek fetszínre törhette§ és ez nem csak a
lakóinkra, hanem ránk dolgozókra is poziűv hatást gyakorolt

A második hullám miatti lezárásokat szepternberben, már könnyebben fogadtárk. Hamarabb
tudtak alkalmazkodni a kialakult helyzethez, mivel már tudták, hogy mi v*riaiut.
Október végén, hozzánkis betört a víru,s, lakóink és dolgozóir*.ieÍérrtós része pozitív lett.
A fenti nehézségek ellenére lakóink méltósággal viselték a testi és lelki *.gproreltatásokat

KaPcsolattartásra a leghatékonyabban bevált eszköz a mobil irrternet kapcsolattal rendelkező
okos telefon volt. Mindhárom pavilon részére elérhető és hozzilféihetó volt ezá]rta| a
kaPcsolattartás, videó és hagyományos telefonhivásokon k'eresztiil a hét minden napjárr.

2020-ban sajnos minden rendezvényünk elmnrndt, szokatlan volt ez számunkra és
lakóink szdm{ra is. Ezt Íryekeztítnk pótolni kiscsoporto§ (rn!x.: 6 fő), rövid idelg tartó
vetítésekkel, korábbi évek ünnepségeiről.

A mozgás, a friss levegő nagyon sok pozítív folyamatot, gondolatot indíthat el, azonban
ekkora leterheltség mellett nem tudtuk biztosítani mindeir lakónknak naponta a friss
levegőhöz jutást. Természetesen lehetőségeinkhez képest, bizonyos tendszsi felállításával
törekedttink rá.

Fogyatékos szakfeladaton lévő lakóink számót illetöen a2020 -ben 12 fő volt ítlagosan.

Az egyéni fejlesztés célkitűzéseit a lakó mentális állapotához, moüváltságához és
képességeihez mérten alakítja ki a fejlesztöpedagógus. Ezektől a fejlesztésektól nJn ígazán
elkülöníthetö a szobr{nkként kiscsoportos foglalkozás, melyen a fogyatékos lakók kierrrelt
fi gyelernben részesülnek.
lntézménytinkben a fogyatékos és idős szakellátás nincs helyileg elkülönitve. Az idős
szakelláüísban részesÜŐk között sokan fogyatékos támogatást is kapnak. A fogyatékos
szakfelndaton lévőkkel egybevetve 28 fó kap valnmilyen fog;yatékos tímogatást
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Á mentálhigiónés csoport dltal vezetett nyílvántartás alapJán az alábbi statisztikai .

ndatokrt közlöm;

Lakóink száma 2020. dece,mber 31-ei állapot szerint:

Lnkóink életkorok
Eletkorok Férfi Nő
4a*59 4
60-64 4 2
65 _69 7 6
70 _74 4 5

75 _79 4 1l
80-89 L7 62
90- 5 t5

NŐ; 10l fó
Legíiatalabb női lakónk: 61 éves
Legidósebb női lakónk 10t éves
Átlag életkor:82 év

202a.-ban érkezett lakók száma: 16 fő
Idős - demsns szakfeladaba: 7 fő
Fogyatékos szakfeladatra: 0 fő
Aknenoti szakfeladatra: 9 fő

2019. -ben elhunyt lakók száma: 48 fő
Gondozásn megszűlrí 4 íő
COVID fertózésen rfltesett:elhunyt lakó: t2 íö

FÉRFI:45 fö
Legfiatalabb férfi lakór*:48 éves
Legidösebb férfi lakónk: 94 éves
Átlag életkot:75 év

Az elmúlt 9 év halálozási adatai:
2072 20t3 20t4 2015 20t6 2077 2018 2019 2020
66tő 39 fő 48fő 48Jő 42fő 39 fő 42fő 40fő 48fő
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Ix. §zakápolás, ápotás-gondozás, mozgásterapeutai és gyógyszertári
feladatok

2020 január l-én az,Intéanényíinkben 182 fö gondozottal kezdtílk az évet, december,3l-érr
146 fő lakót gondoztunk.

§aJnos, hosszrl évek Óta jelent míndennapí probtémátn hogy kevés dolgozói tétszÁm miatt
( egy időben átlagosan napí 3 fő + pavilonvezető ) a takókat igen koián ébreszteni kell,
hogY r reggeliztetésig míndenki el legyen látva ( mosdás, öltöztetés, ágyneműcsere, vér,
vizeletvlzsgáIat.)
NaPi 2-3 fő dolgozó az etetésnél is kevésnek bizonyult. Intézményi szinten egyre több lakó
szorul a segítségtinkre az étkozés terén is.
Lakóiflk sokszor ingertiltek, feszültek, mert nem minden esetben tudunk eleget tenni
igényeiknck

AJÓrványÜgyi helyzet még inkább fokozta a leterbeltségünket, néhóny példát sorolok:

- Izolációs szobák kialakítása (Azizalráciís szobákba csak az ápoló-gondozó tatőzkodhat, így
egY személyben kell elvéguzni az ápolási és mentálhigiénés feladatokat. Ez nagy terhet ría
gondozókvállára,hiszenakialakulthelyzetlelkilegnekikismegterhelö)

- Védőöltözet megfelelő használatának megtanulása, alkalmazása
_ Folyamatos virucid felületfertőtlerdtés és takadtás
- Veszélyes hulladék kezelese
- Pavilonok izolálása a közös étkezés megszűnéséve| az étel kitátalása az osztáIyon napi
háromszor
- Látogatás hiányáüan a kapcsolattartá§ biztosítása" meirtális tárnogatása
. Csomagok átvétele, fertőtlenítése
- Bevásárlás lebonyolítása a lakók igényei szerint
* Borotválás, hajvágás rendszeresen
_ A munka szervezése, megfelelö létszámú gondozó milszakba állítása
, A kiadott rendeletek, utasítások maradéktalan végrehajtása
- PCR és Ag-gyorstesztek szakszerú levételeo dokumentálása (az intézetben a teljes szrírést is
mi magunk végeztitk tavasszal és ósszel is).

Aml n beteghordozást llletll mivel kiilön b*egszállításra nincsen személyzet azt ápolói
létszámból oldjuk meg, ami azt jelerrti, hogy hétköznapokon 8 órában az osztályon dolgozó
ápoló csak a betegek kórhazi vizsgálatra juttatását végzi műszakjában. Ezen napokón a
vizsgálati anyagok (vér, vizelet, széklet stb.) laborba juttatását és az eredrnerryek
visszajuttatását is ő végzi, valamint a receptek gyógyszertári kivá]tása is részbsn az ő feladata.
Igy a betegszállítást végző dolgozók az osztfulyos ápolási-gondozási tevékenységböl eze,rr
napokon nagyrészt kiesnek.

Az emeleten elhelyezett gondozottaink %-e teljes ellátást igényel, helyváltoztatásra nem
,vagy alig kópesek, 24 őrás feliigyeletet igényelnek.
A Íiildszinti szobákban elhelyezett lakólnk egészségi állapotn ls folyamatosan
romlík,ápolási szükségleteik folyamatosan nőnek
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A részleges,illetve teljes incontinenciában szinto az összes lakó érintett,ezffi. az incontinencia
ternrékek iránü igény folyamatosan nó.

Otthonurrkban a demenciában szenvedő lakók arárrya az elműt évekírez képest nem mutat
jelentős eltérést.

A srtlyosan le,romlott montális állapotban, gondozottainknál sziíkségassé válhat a korlátozó
intézkedés elrendelése. Erre a korlátozásra 2020.üarr.nem volt szíikség,

rÉpzÉsnx:

-2020 februárjában- domenciával élők áJlapotában való változások megismerése felmérése_
képzés zajlott,ahol 15 fö vett ftsztintézetünkböl.

,202a áprilistól a Covid-l9 pandémiás járvárry kerük központi helyre,a népegészségügyi
osztá|y által kiadott online képzést-tesztítást,minden ápoló-gondozó é§ takadtó
szenréllzet,megismerte é§ kitöltötto,

-2020 ápnlÍsban segítséget kaptunk a kőrház hígiéniás szakemberétöl is,aki a dolgozóink
számára ismertette a Coüd-l9 vírusfertózéssel kapcsolatos akkor ismerotes összes
információt. Erról,engedélyével videó felvételt készítetttink ós a képzésen részt venni nent
tudó dolgozóink késóbb megnézhették,

-2020, augusztlrsban -szintén deínenciával kapcsolatos képzésen vettek részt dolgozőirk 12
ff részvétglével.

-1 dolgozó járt szociális szakdolgozói képzésre
-1 dolgozó szerzút szociális gondozó és ápoló végzettséget
-1 dolgozó iratkozott be érettsógi vizsga letétolére

RnND§LÓ

2020, évben az intézet rendelőjében 4604 betegesemény történt, Ez magába foglatja a
betegvizs gálatot, gyó gyszerfelírás t,segédeszközi gérryJ ést, vizsgál ati
előjegyzésekct,beutalásokat,védöoltások/influenza/,injekciók,infiiziók beadását.
-35 esetben utalturk be lakót kórházba a rerrdelés keretén betül
-197 esetben volt akut ellátás
-l928 esetb€m kiildtünk valamilyen beteggondozói ellátásra lakót
- 1 53 4 alkalommal volt beutalás szalsrendelésre
- 1 046 esetben küldtiink laborvizsgálaha mintát.

350-400 féle gyógyszerre| dolgozunk napi szinteir, arnínek értéke 2020-ban 12.028.000.-Ft
volt.
Havonta eÜenőrizzük a gyógyszerlejáratot,a hatékony és felelős gyógyszrgazdálkodás
érdekében.

2020. február hónapban a Nógrád Megyei Rendör- Főkapitanyság Rendészeti
Igazgatőság,Igazgaásrendészeti osztálya ellenőrzést tartott íntézetiinkben. Ellenórzés során



megvizsgálta a kábítószyr-pszichohópBszichoaktív anyagokka1 való
munkavégzést,tárolást,dokumentációt, Hiányosságot,szabálytalanságot n.* Li.tuk f.t.

2020 áPrilisban az intózetiinkben a Nógrád Megyei Kormárryhivatal Nópegészségügyi
oszálYa ellenőrzést tartott,segítve munkánkat a Covid_l9 járvány etso huiűmfua való
felkészÜlésben. Az ellenőrzdJ során, ápolással összeftiggö trienyossagot,."úá,raÁragoi
nem üftak fel.

MozcÁ§TErufura

IntezménYünkben 1 fó dolgozik mozgásterapeuta munkakörben, amennyire azt egyedü1
lehetséges megoldania napi rendszerességgel végzi takóirrk átrnozgatás áIt,rész1 vesz a
rehatilitációs folyamatokban,segíti lakóinkjobb egésiségi állapotba valólutásái.
Egés"-ségÜgYi Problémái miatt azonbanszeptembertől nem dolgozott. Sajnos hiánya érezhető
volt,lakóink mozgatása neín szándékunk és vágyaink szerint atakult tavaty.

A tornaszobánk használata során, a járvanyra való tekintettel kiemeltm figyeltiink a higiéniás
szabályok betartására.

Összefoglalva a tavalyi évre vonatkozó ápoló-gondozói munkát, próbálfunk megfeletni
az úJ követelményeknek.
A 2020,rs év nehéz volt az Íntózet történetében lso talán a legnehezebb eddigi története
során. Mind a kollégák mind a lakók rendklvüll megterhelésnek voltak kitéve.

NagY ÖrÖmÜnkre szolgált, hogy tavalyi évben az egyik ápotó_gondozó munkatárs
Balassagyarmat az Ev szocíálpolitikájáért elismerésben részesült.

A 2012-ben kezdődöít intézményfejlesztési tendencla tavaly csak kis rnértókbcn
folytatódott, hisz a járvány kezelóse jelentós anyagi forrást vont el a fejlenztésektől.
Ev végén bruttó 5 milüó F'orint értékben beszerzésre és beépítósre került egy nflgy
kapacitósrl zsírfogó, mely beszerzés a konyhai fejlesztési szándékunk első t<omoty iopese.

_4.z idci évre vonatkozó fejlesztési szükségletelnket az alábbirkban sorolom:

, Az elektromos kapcsolószekrény korszeríisítése stratégiai fontosságír, hisz a jelenlegi
közel40 éves, biztonságosan nem íizemeltethetó hosszabb távon.

- Szintén stratégiai jelentőségű a bejövő vlzbfulózx korszerűsítése, mett a többn mirrl 40
éves hálózat, amely raadásul a ftild alatt megy végig, rossz állapotban van, így igen
nagy kockózattal bír.
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- Lekóink biztonsága érde_kében rnindenképp sziikséges a nóvérhívó berenilezés ós
tüzjelző rendszen ktépíúése a lakószobákban.

Az akadálymentes közlekedés azlnténnény könil nem biztosított. Nehezen közlekedó
és tolószékes lakóink gyakorlatilag segítség nélkül nem fudnak kimenní levegőzni.
§ztikséges lenne úehí{ a belső úthálózat akadálymentes kiópítóse, llletve ezzel
összefiiggésben az épiilet körüi terület parkosítása.

Évek Óta jclent komoly fennakadást az latézmény §zennyv ízháúőzat fővezetékének
eldugulása, közel 40 éves vezetékrendszer olyannyira elszennyeződött, hogy szinte
havonta szükséges szakeurbert hívni a dugulás elhádtásához, Mindenképp szükségessé
vált a szennyvíz-vezotékrendszer felúJítása/cseréJe,

Korábban az 1. pavilonban átadoü szemólyfelvonó berendezés abszolrlt beváltotta a
hozzá fiízon reményeinket, így a 2.3, pavílonokban is sziikség lenne a
személyfelvonók kiépítós ére.

XL Zárszé

Beszámolómban rengeteg szerteágazó impulzust, oseményt nam elevsnítettem fel. Egyrészt
mert teljesen szétfeszítette volna a beszámolom fó vonalát, másrészt szinte lehetetlen
rokonstruálni az összes, arnúgy abszolút releváns, történést.
Nem tettern errrlítést a kontaktsze,trrély intézményéröl, holott számtalan esetben nehezítette a
munkaszervezés közel sem egy§zeríi feladatát. Nem szóltam a kimerültségről, a nyugodt
pihenés hiányának következruényeiről.

Nem tettem említést a teszttlpusok megbízhatóságárót (vérből vett gyorsteszt vs. orr_garat
gyorsteszt,).

Arról is hosszasabban tehotne írni, hogy lakóink milyen lelki tusát vívtalc/vívnak. Milyen
szomorkásan.fegyelmezetten kénytelenek éIni míndennapJ aikat.

JÓmagam és munkatársam is nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik adománnyal, őszinte
érdeklődéssel, néhány j ó szóval segítettek benntinket.

Még a látszatát el szeretném kertilni, hogy önrnagunkat quasi hősnek tsrtsam. Azonban arra
bÜszke vagyok, hogy munkatársaimmal nap mint nap jele,lr voltunla/vagyunk, minden
bizonytalanság, ellentmondó hír közepotte, Nagy fegyvertény, hogy ellenálltunká panaszkodási
szokásoknak, illetve az ujjal mutogatás és áldozathibő*atás sem voltjellemzö!

Tettiik a dolgunkat a rendelkezésro álló tudás, tapasztalat és egyéb oszközök birtokában.
Még nem Írhatomn hogy trtl vagyunk a víru§on, de, azok közétartozom, akik aztvallják hogy a
vírus sok mindsnt megtauított uekiink: az egymásrautaltságunk felismerését, egymá§
segitésének fontosságát, az emberélet etsódlegességét,
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Kérdéso hogy a tanultakat elfelejtiük-e ha vóge lesz a járványtdőszaknak, vagy esctleg
beópül a mlndennapjnínkba?
BÍzom benne, hogy a szociális szférára vetült fény, a vírussal együtt nem tünik e1. Annak
érdekében, hogy hasonló jele,nségeket minden szempontbót hatékonyabban kezeljünk, nagyon
sokat kell móg fejlődntink (infrastruktrlra ügyében, és humránerófonás teruletén i§.

Murrkatársaim nevében köszönöm a tavalyi év során nyújtott segítségüket.

Kórem, beszámolom elfogadását.

Balassagyarm at, 202l . februar 8.
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