A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

tevékenysége a koronavírus járvány idején

A koronavírus járvány magyarországi megjelenése óta
az ellátott emberek védelme határozza meg a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét. A védekezés
miatt szükségessé vált intézkedések teljesen átalakították a karitatív szervezet mindennapos működését.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 30 bentlakásos intézményében március 8-án az országos tisztifőorvos
utasításának megfelelően látogatási tilalmat vezetett
be. Az épületekbe azóta a karitatív szervezet dolgozói
közül is csupán a szakmai feladatot ellátó munkatársak
léphetnek be. Volt, ahol a Szeretetszolgálat munkatársa be is költözött az otthonba, hogy az ellátottak a
helyzet súlyosbodása esetén se maradjanak magukra.
A járvány alatt az intézmények dolgozói már nem csupán ápolók és szociális munkások a bent lakók számára,
hanem valósággal a második családjává váltak. A Máltai
Szeretetszolgálat nagy képernyős tableteket vásárolt,
hogy az idősek és fogyatékossággal élő emberek legalább képernyőn láthassák hozzátartozóikat. A videókapcsolatok létesítésében a nővérek segítenek.
A lakásaikban élő idős emberek védelmére számos
program indult, bevásárlással, gyógyszer kiváltással,
ügyintézéssel segítik az önkéntesek és a munkatársak
az otthon maradt időseket. Elindult a Máltai Szeretetszolgálat és a Fesztivál Önkéntes Központ „Hogy tetszik lenni?” programja, mely fiatal önkénteseket köt
össze az otthonukban magányosan élő idős emberekkel, hogy legyen kivel beszélgetniük. A „pótunokák és
pótnagyik” heti rendszerességgel telefonon beszélnek
egymással.
Miután a járvány által megkövetelt óvintézkedések
végrehajtása sokak számára nem volt egyértelmű, a
Szeretetszolgálat tájékoztató kampányt indított, ennek
során praktikus információkat és egyszerű, gyakorlatias tanácsokat megfogalmazó plakátokat és oktatóvideókat tett közzé. Ilyen tájékoztató készült többek között a kézmosás technikájáról, a kijárási korlátozásról,
a munkaruha kezeléséről, az otthoni karantén eltöltéséről és az elkülönítés utáni visszatérésről, vagy akár
a szájmaszkok helyes viseléséről. A szakemberek által
összeállított ajánlásokat a Szeretetszolgálat tájékoztató weboldaláról, a koronavirus.maltai.hu oldalról lehet
letölteni.
Az iskolák és óvodák bezárásával a máltai szervezet
oktatási intézményeiben is életbe lépett a tantermen
kívüli tanrend. A karitatív szervezet általános iskolái
nagyrészt papíron adják ki a tananyagot és a feladatokat is, mivel a máltai iskolákba járó gyerekek családjai-

ban többnyire nincs sem internet előfizetés, sem megfelelő számítástechnikai eszköz. Az iskolákban névre
szóló feladatcsomagokat készítenek a pedagógusok, az
ebédért bejáró családtagok pedig hazaviszik a tanulnivalót, és leadják az előző napokban elkészült házi feladatokat. Az óvodások foglalkoztató füzeteket, kifestőket és fejlesztő feladatokat kapnak. A Biztos Kezdet
Gyerekházak és tanodák is átálltak az online működésre. A gyerekházak gondozói közösségi média felületeken létrehozott csoportokban osztják meg a fejlesztő
tornák gyakorlatait, a mondókákat és a meséket, házhoz viszik a tízórait és a heti kézműves feladatokat,
melyekhez az alapanyagot és a szükséges eszközöket
is a Szeretetszolgálat adja. A tanodákban egyenként
fogadják a segítségre szoruló gyerekeket.
Az otthoni tanulás elősegítésére távkorrepetálást indított a Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet
munkatársai videókapcsolatban kötik össze a tanuláshoz segítséget kérő gyermekeket a segítségüket felajánló fiatalokkal. Jelentkezni a korrepetalas.maltai.hu
oldalon lehet.
Az első hetekben tapasztalt készlethiány miatt a Máltai
Szeretetszolgálat saját szükségleteire többször használatos szájmaszkokat és fertőtlenítőszert állított elő.
A szervezet foglalkoztatási programjai az elsők között
álltak át a mosható maszkok gyártására.
A heteken át otthon maradó családok számára a
karitatív szervezet tájékoztató filmeket készített arról,
hogyan tudják hasznos időtöltéssel, testi lelki egészségben megélni az elzártságot. A pszichológusok ajánlásait Ördög Nóra műsorvezető és Vecsei H. Miklós
színész ismertette a Szeretetszolgálat filmjeiben.
A járvány miatt átalakult a hajléktalan embereket ellátó intézmények működése is. Az éjjeli menedékhelyek 24 órás bent tartózkodásra adnak lehetőséget,
a nappali melegedőkben egymást váltó csoportokban
fogadják az embereket, azutcai gondozószolgálat pedig
takaróval és élelmiszerrel látja el a szabadban éjszakázó
embereket. A Szeretetszolgálat hajléktalan embereket ellátó orvosi rendelői a járvány alatt is működtek.
Budapesten, a Batthyány téri rendelő az intézmény elé
helyezett konténerbe költözött át, a kockázatot jelentő hajléktalan emberek számára házi karantént alakítottak ki egy használaton kívüli budapesti épületben.
Átalakult A Máltai Szeretetszolgálat karitatív tevékenysége is, az adományokat a rászoruló emberek
lakóhelyén az óvintézkedéseket betartva adják át.

