
BALASSAG YARMAT YÁnOS ÖNXOnUANYZATA
Polgármesterének

33/2020.(lV.21,) h a t á r o z a t a
intézkedési teru elfogadásáról

a fogyatéRossággal élő személyek és családjaik támogatására
az új koronavírus-járvány ídőszaka alatt

A katasztrÓfavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szótó 2011, évi CXXV11.
tÖruény 46, § (4) bekezdése alapján, tekintettel a 40/2020.(tlt.11,) Korm. rendetettel kihirdetett
veszélyhelyzetre, polgármesteri jogkörömben etjárva a 24/2020.(tV.03,) potgármesteri határozatban
meghatározott célok elérése, valamint a Balassagyarmat város közigazgatási terütetén fogyatékossággal éló
személyek és családjaik biztonsága és támogatása érdekében a következó intézkedési teruet fogadoÁ el:

1 .) Feladat meghatározása:

Ahhoz, hogy információval rendelkezzünk az új koronavírus-járvány okozta megváltozott életkörütmények és
izoláciÓ miatt a mindennapi életvitel folytatásában segítségre szoruló, Balassagyarmat terütetén fogyatékkal
élÓ személyekrÓl és számukra a személyes szűkség/eteiknek megfetelő támogatást tudjuk nyújtani, az
ellátásukban érintett intézményekkel, érdekvédelmi és civil szeruezetekkel együttműködve adatgyűjtést kett
folytatni, mely kiterjed:

- a fogyatékkal élő személyek számára,
- a fogyatékosság jellegére,
- az igényelt segííség formájára (élelmiszerbeszerzés, meleg étkezés, gyógyszerkiváltás, személyes

higiénia fenntaftása, segíúség a személyes kapcsolatok fenntartásában stb,)

E feladat teljesÍtése érdekében fel kell venni a kapcsolatot a városban működö alábbi intézményekkel,
sze ruez ete kke l és sze mély e kke l :

- Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ,
- Mosoly EGYMI,
- háziorvosok, házi gyermekorvosok,
- Védönói Szolgálat,
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
- Gondoskodás Közhasznú Egyesület,
- ÉrOÉSz Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület,
- ÉroÉsz Elfogadásért Önéruényesító Egyesütet,
- Egészségesebb Nemzedékekéft Közhaszn(l Egyesület,
- Mozgáskorlátozoftak Balassagyarmati Egyesülete,
- Biztosabb Jövóétt Kistérségi Közhaszn(l Egyesület

Az adatgYŰjtésnek kiemelt feladata azon fogyatékkat élö szemétyek felderítése, akik a humánjárvány idején
otthonukban egYedÜl élnek és egészségük megőzése, háztartásuk működtetése érdekében fokozottan
segítségre szorulnak.

Eplelős: ieavző
Határidő: 2020. május 10.

2.) Feladat meghatározása:

A fogYatékkal élÓk a 65 éven felüli lakosság mellett szintén veszélyeztetettnek számítanak a humánjáruány
terjedése és a megbetegedés okozta kockázatok szempontjából, ezért ösztönözni kell a kapcsotatfeúetet aiz
érintettek oldaláról is, hogy az együttműködés etérje valódi cétját,
Az ÖnkormánYzat rendelkezésére állÓ valamennyi kommunikációs csatornán meg kell szólítani a városban
fogyatékossággal élő lakosokat és csatádjukat annak érdekében, hogy az óket iámogató szolgáltatásokról
informáciÓval rendelkezzenek. A tájékoztatásnak ki kelt terjednie az önkormányzat veizétyhelyzeti



hívószámainak megismertetésére, az igényelhető ellátási és támogatási formákra, az ellátásukban helyben
segifségeí ny(tjtó civil szervezetek elérhetőségeire és a kapcsolattartók személyére.
Balassagyarmat Város Önkormányzatának hivatalos honlapján, jól látható módon, közérthető,
akadálymentesített formában el kell helyezni azokat az információkat, elérési (ltvonalakat, amelyek segííségeí
ny(ljtanak abban, hogy az intézkedésiterv célcsoportja egy helyen, a szakmai szervezetek által ajánlott módon
tájékoztatást kapjanak a koronavírus-járuánnyal és a segítő szolgáltatásokkal kapcsolatban,

Felelós: polgármester, jegyzó
Határidő: folyamatosan

3.) Feladat meqh atározása :

A veszélyhelyzet okán az önkormányzatifeladatellátásba bevont önkéntes segítők munkáját ki kellterjeszteni
a fogyatékkal élö személyek megsegítésére is, Amennyiben az ellátást igénylők száma indokolja, további
önkénteseket kell toborozni a megnövekedett feladatok biztonságos ellátása érdekében. Az idös személyek
ellátásával kapcsolatban kijelölt önkormányzati koordinátor munkakörét bővíteni kell a fogyatékkal élő
személyekről való gondoskodás megszervezésével ls.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.) Feladat meqhatározása:

Biztosítani kell, hogy az egyes közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, ügyintézés személyes kontaktus nélkül
megvalósítható legyen a fogyatékkal élő helyilakosság számára is. Ehhez lehetővé kell tenni az elektronikus
adatszolgáltafásf és ügyintézést az önkormányzat hatáskörébe tartozó tevéRenységek, ellátások esetén. Az
1. pont szerinti adatgyűjtés során ki kell térni arra is, ha a fogyatékkal élő személy nem rendelkezik az
ügyintézéshez szükséges infokommunikációs eszközzel és e téren igényelne segiíségef.

Felelős:
Határidő:

Felelős:
Határidő:

jegyző
2020.május 10.

jegyző
2020.május 10.

5.) Feladat meghatározása:

Amennyiben az önkormányzati fenntaftású, a veszélyhelyzet idején eredeti rendeltetése szerint nem
működtethető intézményekben olyan alkalmazottak munkaereje szabadul fel, akik a fogyatékkal élők
megsegítésébe bevonhatók, a biztonságos munkavégzés és a munkajogi szabályok betartásával törekedni
kell arra, hogy képességeiket e segító munkában hasznosítanitudják.
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