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Veszélybe került  munkakörök
Mi lesz az iskolai takarítókkal, büfésekkel, kapusszolgálattal?

KORPOS ATTILA

A csíkszeredai Segítő Mária 
Római Katolikus Gimná-
zium igazgatója, Tamás 

Levente leszögezte, a takarítói 
munkakör nemhogy nem szűnt 
meg, de még nagyobb terhelést 
kapott. „Kedden fertőtlenítés volt 
a főépületünkben. Ez több mint 
egyhetes állandó munkát jelent 
majd a takarítóknak, amíg sikerül 
mindent a protokollnak megfele-
lően megtisztítani” – fogalmazott 

az igazgató. Mivel két épü-
lettel is rendelkeznek (fő-
épület és kollégium), nem 
tartja reális veszélynek a 
munkakör megszűnését. 
A kapusszolgálatot külsős 
cégtől rendelik meg, amely 
szintén aktív maradt az 
oktatási rendszer felfüg-

gesztése után is. „Nemcsak 
személy-, de vagyonvédelemről is 
szó van mindkét épületünk ese-
tében, erre is szükség van jelen-
leg” – ismertette. A büfé bérleti 
szerződés alapján van kiadva egy 
helyi, péktermékeket forgalmazó 
vállalkozásnak, az ő esetükben 
átcsoportosítás történt. „Pont el-
lenkező helyzet áll fenn, ugyanis 
amíg nálunk jelenleg nincs értel-
me a büfé működésének, addig a 
péktermékeket forgalmazó üzlet-
ben munkaerőre van szükség. Így 
egyszerű módon át tudták helyezni 
őket” – vázolta az igazgató. Bár a 

titkárság és könyvelőség működé-
se folytonos, igyekeztek átállni az 
online ügyintézésre a személyes 
kontaktus elkerülése érdekében.

Nőtt a felelősség

Megkérdeztük a város egyik leg-
nagyobb őrző-védő szolgálatát is, 

milyen mértékben érintik őket a kor-
látozások. András Róbert, a Dakota 
Security Service ügyvezető igazga-
tója úgy nyilatkozott, felértékelődött 
a szerepük a jelenlegi helyzetben. 
„Őrző-védő szolgálatunk folyama-
tos, a környékbeli élelmiszeripari 
vállalkozások nagy többségénél 
jelen vagyunk. Csupán egyetlen 
vállalkozás esetében mondta azt a 
tulajdonos, hogy egy fővel kevesebb 
biztonsági emberre van szüksége” – 

fogalmazott az ügyvezető. Elmond-
ta továbbá, hogy mivel jelenleg sok 
helyen nagy hangsúlyt fektetnek 
a beléptetés szabályozására, így 
több munkaköri feladata van egy 
biztonsági őrnek. „Több papírmun-
ka hárul rájuk a belépések nyomon 
követése miatt, szigorúbban be kell 
tartatniuk az előírásokat, fertőtle-
níteniük kell a környezetüket, és bi-
zonyos helyeken védőmaszkot kell 
viselniük” – sorolta. Noha az elma-
radt sportrendezvények miatt (ahol 
több helyen ők biztosították volna 
a helyszínt) pénzügyi kieséssel 
számolnak, az őrző-védő szolgálat 
stabilitása megmaradt. A cég taka-
rítói munkaköre sem sínylette meg 
a változásokat, a stabil munkapon-
tok megmaradtak, de természetesen 
több tisztítószert kell használniuk 
az alkalmazottaknak. „Mi igyek-
szünk alkalmazkodni minden intéz-
kedéshez” – összegzett az igazgató.

Mint normál esetben

„A jelenleg érvényben lévő szabá-
lyozást kell fi gyelembe venni” – ezt 
már Jánó Edit, a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező Ügynökség 
vezetője mondta arra a kérdésre, 
hogy mi történik a fent említett 
munkakörökkel. Mint fogalmazott, 
amennyiben valakinek megszűnik 
a munkaköri feladata és az elmúlt 
két évben legalább tizenkét hónap-
ban munkaviszonyban állt, jelent-
kezhet az ügynökségnél és jogosult 
lesz a munkanélküli-segélyre. Ez 
alól kivételt képez a meghatározott 
idejű munkaszerződés, amelynek 
lejártával felbontják a munkavi-
szonyt. „A munkatörvénykönyv sza-
bályozásán még nem változtattak. 
Amíg a krízis helyzetnek megfelelő, 
új döntések nem születnek, addig a 
jelenleg érvényben lévő törvényeket 
kell betartani” – szögezte le.

Nagy szükség van a takarító 
személyzetre a fertőtlenítés 
után is
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E gy marosvásárhelyi fodrász 
elmondta, már múlt szer-
da óta nem jár be a szalon-

ba, és erre a hétre már foglalása 
sem volt, pedig a kialakult helyzet 
előtt előre két hétre be volt telve a 
határidőnaplója. Az elkövetkező 
két hétben egyáltalán nem akar 
klienseket fogadni, utána pedig 
gondolkodik azon, hogy házhoz 
menjen kérésre azokhoz, akik-
kel bizalmasabb viszonyban van. 

Mint mondja, ő a szerencsésebbek 
közé tartozik, mert fél évre előre 
biztosítva van a megélhetése, de 
aggódik a munkájához szükséges 
alapanyagok beszerzését illetően, 
hiszen eddig szinte minden termé-
ke Olaszországból érkezett. Hason-
lóan alkalmazkodik a helyzethez a 
szalonban dolgozó kozmetikus is, 
aki hazavitte mozdítható kelléke-
it, és otthon vállal vendégeket, ha 
szükség lesz rá. Ha kell, házhoz is 
megy, de mivel otthon van a keze-
lésekre alkalmas állítható széke, 
ezért szívesebben kezelné otthon 
őket – magyarázta.

Online felületre vinné 
a babamasszázst

Bedőházi Szendi masszázsterapeuta 
és babamasszázs-oktató elmondta, 
ők is bezártak, minimálisra csök-
kentették az állandó költségeket, 
például a bérleti díjat, azaz kiegyez-
tek az ingatlan tulajdonosával, hogy 
függessze fel legalább egy hónapra 
az albérletfi zetést, illetve a munka-
könyvekben szereplő óraszámot is 
lecsökkentették. „Minden fertőtle-
nítőszert, ami kellhet, hazahoztam, 
tudok kesztyűvel dolgozni, szóval 
ha alkalom van rá, kivitelezhetem 

itthon is a munkámat steril körül-
mények között. Gondolkozom online 
felületre vinni a babamasszázst, fő-
leg azokért, akik nem juthatnak el 
mozgásfejlesztő alkalmakra a kisba-
bákkal. Egyelőre ennyit sikerült ten-
nem, folyamatosan keresek további 
alternatív megoldásokat, ami segít 
túlvészelni ezt az időszakot” – fogal-
mazott a masszázsterapeuta.

Nem bánja az óvintézkedést

Van olyan kozmetikus is Marosvá-
sárhelyen, aki megkönnyebbült a 
kedden este kiadott rendelet után, 
hiszen az elmúlt hetekben fokozott 
stressznek volt kitéve. Mint mondja, 
olyan erős fertőtlenítőszereket hasz-
náltak, hogy már a feje is megfájdult 
tőlük, a bőrére is hatással volt. Ezen-
kívül nagyon aggódtak amiatt, hogy 

ki tér be a város központjában lévő 
népszerű szépségszalonba. „A kollé-
gám visszautasította az egyik klien-
sét, akinek a férje nemrég tért vissza 
külföldi útjáról, mert nem akarta ki-
tenni magát a veszélynek, meg is sér-
tődött rá a kliens. Nekem még nem 
volt hasonló esetem, de én sem vál-
laltam volna a helyében” – magya-
rázza. Eldöntötte, meghatározatlan 
ideig nem fogad klienseket, házhoz 
sem megy, maximálisan betartja az 
óvintézkedéseket. A bérleti díj mi-
att viszont aggódik, mert szerinte 
nem fogják elengedni a díjat, holott 
nincsenek meg a munkájához szük-
séges feltételek, a szalon zárva van, 
de mint mondja, amikor pár évvel 
ezelőtt gyereknevelési szabadságon 
volt, akkor is kellett fi zetnie a tulaj-
donosnak, hogy fenntartsák a helyét 
a szalonban.

Nehéz az átszervezés a szépségiparban
• Miután a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében szinte minden bezárt 
(kivéve például a ruhaturkálók), ami nem tartozik az alapvető szükségletek ellátásá-
hoz, arra voltunk kíváncsiak, hogyan oldják meg a bevételkiesést a szépségiparban 
dolgozók, és hogyan juthatunk mi hozzá a szolgáltatásaikhoz. 

• A koronavírus-fertőzés terjedése miatt bezárt több közigazgatási és oktatási 
intézmény, ezek kötelékében pedig veszélybe kerültek bizonyos munkakörök. Az 
iskolákban a takarító személyzet és a büfések, a sportrendezvények elhalasztásá-
val pedig a biztonsági szolgálat maradhat munka nélkül. Utánajártunk, mi történik 
az alkalmazottakkal ilyen esetekben. 




