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H I R D E T É S

 » Amikor bent kellett 
maradni, az volt a baj, 
amikor pedig ki kellett 
volna menni, nem akar-
tak, mert féltek; amíg 
nem volt oltás, szerették 
volna, amikor lett oltás, 
vonakodtak.

Sepsiszentgyörgyön sem volt
egyszerű a karantén
A sepsiszentgyörgyi hajléktalan-
szállót 2013 óta a Máltai Szeretet-
szolgálat üzemelteti, ők állnak 
szerződéses viszonyban a város 
önkormányzatával, amely az épü-
let tulajdonosa, illetve amely állja 
a szálló működtetésének költsége-
it is, ám például a hajléktalanok 
étkeztetését már nem. Akárcsak 
a marosvásárhelyi intézmény, ez 
a hajléktalanszálló is éjjeli szál-
lásként működik, amelyet reggel 
elhagynak a lakók, ám néha, fő-
leg télen, nappali melegedőként 
is funkcionál.

Székely Róbert, az intézmény 
vezetője arról tájékoztatott, hogy 
alapvetően csak sepsiszentgyör-
gyi hajléktalanokat fogadhatnak, 
de természetesen, ha valaki más 
városból érkezik, vagy valakit 
behoz a rendőrség, annak is biz-
tosítanak szállást maximum hét 
napig, és ez idő alatt segítenek 
tisztázni a helyzetét, hazajuttatni 
arra a településre, ahova tartozik, 
amely felelős érte. Az intézmény 
„vendégei” állandó lakóknak 
mondhatók, közel harminc ember 
tölti itt rendszeresen az éjszakáit.

Tavaly márciusban a sepsi-
szentgyörgyi hajléktalanszálló is 
bezárta belülről kapuit, azaz mind 
a lakók, mind az alkalmazot-
tak – akik kéthetente válthatták 
egymást – karanténba vonultak. 
„Nem volt egyszerű, hiszen ezek 
az emberek egy szabad világban 
élnek, akkor és azt csinálni, ami-
kor, amit jólesik, saját szabályaik 
vannak. Amikor nálunk bent van-
nak, akkor a mi szabályainkat kell 
követniük, de nappal azt teszik, 
amit akarnak, napközben nincse-
nek szabályok. Ez most megválto-
zott” – idézte fel Székely Róbert.

Az intézményvezető szerint a ka-
rantén első két napja után kezdett 
érződni a feszültség, viták, vesze-
kedések, sőt kisebb verekedések 
is előfordultak. Elmondása szerint 
a lakók szép lassan értették meg, 
hogy el kell fogadniuk a helyzetet: 

ezen nem lehet változtatni. Székely 
Róbert hozzátette, hogy igyekeztek 
ők is lefoglalni az embereket, sok 
közös tevékenységet szerveztek, 
közösen meszeltek, felújították a 
szobákat, játszottak, pingpongoz-
tak, csocsóztak. Amíg karantén 
volt, a külső munkatársak min-
denben segítették a hajléktalano-
kat, ha kellett, felíratták a gyógy-
szereiket a háziorvossal, kivették 

azokat a gyógyszertárból, illetve 
természetesen készenlétben volt 
az egészségügyes munkatárs is, aki 
szükség esetén bement a szállásra.

„Volt ennek rossz és jó oldala 
is, de az elmondható, hogy min-
denképp erősödött a kapocs a 
hajléktalanok és az alkalmazottak 
között. Sokkal nagyobb lett a bi-
zalmi szint, sokkal több mindent 
megtudtunk róluk, megnyíltak, és 
így amikor lejárt ez a helyzet, sok-
kal több mindenben tudtunk segí-
teni nekik” – jelentette ki a szent-
györgyi szálló vezetője. Annak 
köszönhetően, hogy sokkal többet 
beszélgettek a bentlakókkal, a ka-
rantén lejárta után öt lakót sikerült 
kiköltöztetniük, azaz találtak ne-
kik megfelelő helyet, amit örömteli 
sikerként könyvelnek el.

Székely Róbert felidézte, hogy a 
tavasszal hozott rendeletek, sza-
bályok nem tértek ki konkrétan 
a hajléktalanszállókra, így ma-
guknak kellett kikövetkeztetniük, 
hogy intézményük mely kategó-
riába sorolható – úgynevezett re-
zidenciális központnak számítot-
tak. A tavasz végi, nyár eleji nyitás 
esetükben nem érződött annyira: 
bár megvolt a lehetőség, hogy aki 

szeretné, elhagyhatja a szállást, 
ám csak negatív teszttel térhetett 
vissza. Annyi változást hoztak az 
enyhítések, hogy az alkalmazot-
tak egy idő után kijárhattak, de 
őket folyamatosan tesztelték.

A helyzet mára visszaállt a 
megszokott kerékvágásba, any-
nyi különbséggel, hogy míg a 
járványhelyzet előtt csak reggelit 
kaptak, mostanra a vacsora is a 
szállás által biztosított étkezés 
lett. A legtöbb lakó be van oltva, 
kivételt csak három újonnan érke-
zett hajléktalan jelent, akik külön 
szobában kaptak helyet. Székely 
Róbert szerint az oltás azért is je-
lent jó megoldást, mert hosszú tá-
von sem ők, sem a hajléktalanok 
nem tudnák megoldani anyagi-
lag, hogy mindig tesztet végezze-
nek a szállásra való visszatérés 

előtt. Az egész időszakban egyet-
len koronavírusos esetük, illetve 
pozitív teszteredményük volt – az 
is tünetmentes –, aminek nagyon 
örülnek: Székely Róbert szerint az 
odafi gyelésnek köszönhető.

Az intézmény vezetője azt is 
megjegyezte, hogy a lakók egyál-
talán nem féltek a betegségtől, ám 
az oltástól annál inkább. Sokan 
vonakodtak elfogadni az oltást, 
de egy idő után a közösség miatt 
beadták a derekukat, illetve főleg 
az őszi szigorítások után nagyon 
hangsúlyozták, hogy bármit meg-
tesznek, csakhogy ne kelljen több-
ször karanténba vonulniuk.

Így se, úgy se volt jó 
Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi hajléktalan-
szállót, mely szintén egy éjsza-

kai menedékhely, a Híd az Égen 
Egyesület üzemelteti. A szálláson 
többnyire idős, krónikus betegek 
szállnak meg, akik visszajárók, 
mondhatni állandó lakók, akiket 
az intézet gondnoka segíti a min-
dennapi teendők elvégzésében, a 
gyógyszerek felíratásában, kivál-
tásában. A szálló tizenegy férő-
helyes, illetve a sürgős eseteknek 
mindig akad még egy hely.

Farkas Réka, a menedékhely 
vezetője felidézte, hogy mint sok 
más intézmény estében, tavaly 
márciusban az udvarhelyi szálló 
és alkalmazottai is karanténba vo-
nultak. Elmondása szerint közel 
fél évig nem jöhettek ki a lakók, 
ami sok szempontból nehéz volt. 
„Nagyon hosszú időszak volt, hi-
szen egymás nyakában voltak. Itt 
nem úgy van, mint egy családban, 
hogy amikor úgy tartja kedvem, 
átvonulok egy másik szobába, 
a lakás másik helyiségébe. Nem 
volt erre lehetőség, ha akarták, ha 
nem, egymás mellett voltak” – fo-
galmazott Farkas Réka.

Arra a kérdésre, hogy a lakók 
féltek-e a vírustól, Farkas Réka 
kissé tréfálkozva mesélte el, hogy 
amikor bent kellett maradni, az 
volt a baj, amikor pedig ki kellett 
volna menni, nem akartak, mert 
féltek; amíg nem volt oltás, sze-
rették volna, amikor lett oltás, 
vonakodtak. Most már minden la-
kójuk be van oltva, mindkét ada-
got megkapták, aminek a vezető, 
illetve az alkalmazottak nagyon 
örülnek, hiszen minden lakó a ve-
szélyeztetett kategóriába tartozik, 
vannak cukorbetegek, tüdőbete-
gek, szívbetegek.

Az udvarhelyi hajléktalanszálló 
a sepsiszentgyörgyihez hasonló-
an működik, azaz a Híd az Égen 
Egyesület szerződéses viszonyban 
áll a várossal, havonta kapnak 
egy adott összeget a kiadásokra. 
Amely nem nőtt a járványhelyzet-
ben sem, így csak az jelenthette a 
megoldást, hogy kicsit átcsopor-
tosították, tették-vették a megszo-
kott összegeket.

Szentgyörgyön a Máltai Szeretetszolgálat biztosítja az ellátást
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