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A magyar anyanyelvű, idős 
kolozsvári embereknek szeret-
ne segítséget nyújtani a frissen 
létrehozott Szomszédok.ro 
oldal: a koronavírus-fertőzés 
által leginkább veszélyeztetett 
korosztálynak házhoz szállítják 
a szükséges élelmiszereket, 
gyógyszereket, illetve kifi zetik a 
számláikat.

 » KRÓNIKA

H ázhoz viszik a segítséget a ko-
lozsvári magyar időseknek a 
koronavírus-járvány idején. 

A frissen elindított Szomszédok.ro 
oldal egyrészt megoldaná azt a prob-
lémát, amellyel az elmúlt napokban 
országszerte szembesülhettünk: az 
idősek sajnos még mindig kijárnak 
a városba, fontos számukra, hogy 
rendezzék elintéznivalójukat, mert 
nincs ki segítsen rajtuk – tájékoztat-
ták szerkesztőségünket a kezdemé-
nyezők. „Nem várhatjuk el az idő-
sektől, hogy otthon üljenek, ha nem 
tudják beszerezni a mindennapit, és 
nem tudják kifi zetni a számláikat. 
Ha megoldjuk problémáikat, ak-
kor megvédjük őket” – fogalmazott 
Talpas Botond ötletgazda. A felület 
másik erőssége, hogy helyben oldja 
meg az idősek gondjait, visszaidézve 
a szomszédolás hagyományát. „Arra 
kérünk mindenkit, ha ismer a szom-
szédjában élő idős embert, jelezze, 
és megkeressük őt. Tudjunk minél 
többen egymásról, és arról, akinek 
ma vagy a következő hetekben segít-
ségre lehet szüksége” – tette hozzá 
az RMDSZ Kolozs Megyei Küldöttek 
Tanácsának elnöke.

A létrehozók szerint a platform el-
sősorban azoknak szól, akik maguk-
ra vannak utalva, nincsenek Kolozs-
váron élő hozzátartozóik, és egyedül 
kell boldogulniuk a mindennapok-
ban. A kezdeményezők szeretnének 
feltérképezni minél több olyan 65 év 

feletti kolozsvári magyart, akinek 
most vagy egy ennél is nehezebb 
időszakban a segítségére lehetnek. A 
másik oldalon pedig azok a kincses 
városiak állnak, akiknek lehetősé-
gük van segíteni az időseken vagy 
a segítségre szorulókon. Az RMDSZ 
Kolozs megyei szervezete is csatlako-
zott a kezdeményezéshez. „A segítők 
csoportjához bárki csatlakozhat. El-
sősorban olyanokat buzdítunk arra, 
hogy segítsenek a szomszédaikon, 
akik amúgy is lejárnak a boltba autó-
val, vagy akár gyalog is, és nem esne 
nehezükre néhány alapvető élelmi-
szert beszerezni szomszédaiknak is” 
– mondta Csoma Botond, a Kolozs 
megyei RMDSZ elnöke, parlamenti 
képviselő. Hozzátette, a platform 
egyben adatbázis is, amit a későbbi-
ekben, a vészhelyzet fokozódása ese-
tén használni lehet. A Kolozs megyei 
RMDSZ vállalta, hogy a beérkező ké-
réseket az önkormányzathoz is eljut-
tatja, illetve működteti a platformot. 
Az RMDSZ Kolozs megyei szervezeté-
nek munkatársai 10 és 17 óra között 
telefonon is fogadják a segítségre 
szorulók és a segítséget nyújtani kí-
vánok hívását. „Az eddigi rendszeres 
magyar nyelvű tájékoztatás mellett, 
ami a Korona.rmdsz.ro honlapon 

olvasható, igyekszünk célzottan el-
juttatni ezt az új kezdeményezést a 
magyar emberekhez” – részletezte 
Antal Géza, a Kolozs megyei RMDSZ 
ügyvezető elnöke.

A Szomszédok.ro platform elké-
szítését egy kolozsvári fejlesztőcég, 
a Limitless Diversity Development 
vállalta. Polacsek Péter projektmene-
dzser kifejtette, a Szomszédok.ro nem 
oldja meg a problémát, nem akadá-
lyozza meg a vírus terjedését, viszont 
a kolozsvári magyaroknak olyan esz-
köz, amely hasznos az időseknek, és 
felületet nyújt a segíteni akaróknak. 
„A platform ötlete pénteken merült 
fel, a hétvégét pedig teljes mértékben 
erre szántuk, minden erőforrásunkat 
erre összpontosítottuk, természete-
sen bérmentve. Így három nap alatt 
létrehoztuk a Szomszédok.ro oldalt” 
– tette hozzá Fischer Ottó fejlesztő.

Az internetes felületen a segítő 
előbb regisztrál, személyazonosságát 
ellenőrzik a platform kezelői. Biz-
tonsági okokból kérnek egy fotót az 
illető személyi igazolványáról. Amint 
elfogadták a regisztrációt, a segítő 
megkapja a saját negyedében élő se-
gítségre szorulók listáját. Egy-egy sze-
mély legtöbb öt embernek, családnak 
tud segítséget nyújtani. A segítségre 
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Járványmegelőzés az idősek körében

A platform elsősorban azoknak szól, akik magukra vannak utalva, nincsenek Kolozsváron élő hozzátartozóik
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szoruló regisztrálhat az oldalon, 
vagy felhívhatja a Szomszédok.ro 
oldalon, a kapcsolat résznél meg-
adott Kolozs megyei RMDSZ által 
működtetett telefonszámokat (10 
és 17 óra között). A szövetség alkal-
mazottai bevezetik a rendszerbe, és 
a negyedében lakó segítőknek ér-
tesítést küldenek arról, hogy egy új 
embert regisztráltak.

A segítőnek ajánlják, hogy vigyen 
magával kesztyűt és kézfertőtlení-
tőt, illetve amennyiben lehetősége 
van rá, maszkot is szerezzen be. A 
segítő a vásárlás előtt egyeztet a vá-
sárlási listáról és ennek áráról a se-
gítségre szorulóval. A legjobb, ha a 
segítségre szoruló tisztázza, hogy 
maximum X összegű bevásárlás 
történjen, a segítő pedig ehhez tart-
ja magát. A csomag kézbesítésekor 
a segítő felhívja a segítségre szo-
rulót telefonon, hogy megérkezett 
a csomaggal. Ha lépcsőházba kell 
vinni, akkor felviszi és leteszi az 
ajtó elé, a kasszaszalagot a csomag 
tetejére helyezi, majd 3 métert hát-
ralép. Ezután az idős személy ajtót 
nyit, elveszi a csomagot, a pontos 
pénzt pedig leteszi/kiteszi előre az 
önkéntesnek. Továbbiakról pedig 
telefonon lehet egyeztetni.

 » A Szom-
szédok.ro oldal 
egyben adat-
bázis is, amit a 
későbbiekben, a 
vészhelyzet fo-
kozódása esetén 
használni lehet. 
A Kolozs megyei 
RMDSZ vállalta, 
hogy a beérkező 
kéréseket az ön-
kormányzathoz 
is eljuttatja.

 » KRÓNIKA

F rissítette az Országos Közegész-
ségügyi Intézet (INSP) keretében 

működő, a fertőző betegségeket el-
lenőrző és felügyelő országos köz-
pont a koronavírus-gyanús eset, 
az igazolt Covid-19 beteg, illetve 
a szoros kontakt meghatározását. 
Az INSP szerint a következő esetek 
tekinthetők fertőzésgyanúsnak. Az 
az akut légúti megbetegedésben 
szenvedő páciens, akinél hirtelen 
fellép legalább egy a következő tü-
netek közül: köhögés, láz, légszomj 
(légzési frekvencia növekedése), és 
az elmúlt 14 napban olyan ország-
ban járt, ahol széles körben terjed a 
koronavírus. Az az akut légúti meg-
betegedésben szenvedő páciens, 
aki a tünetek megjelenése előtti 14 
napban szoros kapcsolatban állt 
egy igazoltan fertőzött személlyel. 

Továbbá az a súlyos akut légúti 
megbetegedésben (SARI) szenvedő, 
lázzal, köhögéssel vagy légszomjjal 
küzdő páciens, akinek az állapota 
egyik napról a másikra kórházi ke-
zelést igényel, és nincs más ok, ami 
a tüneteket teljeskörűen megma-
gyarázná.

Szoros kontaktnak minősül a 
koronavírusos beteggel egy ház-
tartásban élő személy, és az is, 
aki közvetlen fizikai kapcsolatban 
állt egy koronavírusos személlyel 
(kezet fogott vele, és nem mosott 
kezet ezután). Szoros kontakt to-
vábbá, aki közvetlenül érintkezett 
egy fertőzött szekrécióival (például 
köhögés révén vagy kesztyű nélkül 
megérintette a zsebkendőjét); az a 
személy, aki 15 percnél hosszabb 
ideig két méternél kisebb távolság-
ra tartózkodott egy fertőzöttől; az 
a személy, aki 15 percnél hosszabb 

ideig két méternél kisebb távolság-
ra tartózkodott ugyanabban a he-
lyiségben – például tanteremben, 
ülésteremben, kórházi váróterem-
ben – egy fertőzött betegtől; az 
egészségügyi személyzet tagja vagy 
más személy, aki közvetlen ellátást 
nyújt egy fertőzött betegnek, vagy 
a laboratóriumi személyzet olyan 
tagja, aki a fertőzött betegtől vett 
mintákat védőfelszerelés megfe-
lelő viselése nélkül; az a személy, 
aki a koronavírussal fertőzött be-
teggel egy repülőgépen utazott, és 
az előtte, mellette vagy mögötte 
lévő két sor valamelyikében ült; a 
repülőgép kiszolgálószemélyzete, 
akik ott szolgáltak fel. Ha a tüne-
tek súlyossága nagyobb kitettséget 
feltételez, akár a repülőgép ösz-
szes utasa és személyzete is szoros 
kontaktnak tekintendő. Igazoltan 
fertőzöttnek minősül az a személy, 

akinél a laboratóriumi vizsgálatok 
kimutatják a Covid-19 vírussal való 
fertőzést a klinikai tünetektől füg-
getlenül.

Változott a fertőzésgyanús személy és a szoros kontakt meghatározása




