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Szociális területen tevékenykedő szervezetként (Esély Labor Egyesület) és szakszervezetekként
(Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete és a Szociális
Ágazatban Dolgozók Szakszervezete) felhívjuk figyelmüket arra, hogy a kormányzati tájékoztatás
ellenére – miszerint a 2. oltási körben a szociális intézményekben dolgozók és az ellátásban
részesülők megkapták a Covid-19 elleni védőoltást – továbbra is a szociális ágazat dolgozóinak és
ügyfeleinek tömegei várják, hogy beoltásuk megtörténjen, ahogy ezt a terület több érdekképviseleti
szerve is jelezte a közelmúltban. Követeljük, hogy sürgősen tegyék elérhetővé a Covid-19 elleni
védőoltást minden szociális ágazati dolgozó és szociális ellátásban részesülő ügyfél számára!

Minden bizonnyal Önöknek is egyértelmű, hogy a jelenlegi korlátozások ellenére is működtethető és a
vonatkozó szabályoknak eleget téve működtetni szükséges, különböző (nem kizárólag bentlakásos)
szociális intézményekben dolgozó szakemberek fokozottan veszélyeztetettek, azonban a szociális
ágazat Covid-19 elleni oltása NEM történt meg teljeskörűen. Bizonyos bentlakásos intézmények lakói
és dolgozói részére biztosították eddig az oltás lehetőségét, de számos közvetlen ügyfélkapcsolaton
alapuló intézmény működik jelenleg is oltatlan munkatársakkal (többek között a teljes szociális és
gyermekvédelmi alapellátás – néhány szerencsés kivételtől eltekintve –, valamint a gyermekvédelmi
szakellátás). A szociális dolgozók jelentős része munkáját úgy végzi, hogy e pillanatban, a 3. hullám
csúcsán sincs beoltva, ezért nap mint nap kockáztatja ügyfelei, családtagjai és saját egészségét,
életét is. Ez a helyzet a szociális területen dolgozók és ügyfeleik körében is gyakorlatilag humanitárius
katasztrófával fenyeget.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ felületén (nnk.gov.hu) közzétett oltási terv szerint:
"Az egészségügyi dolgozók után legfontosabb a szociális ellátásban részesülők és az ott dolgozók
védőoltása. Esetükben a szociális intézményekben kell megszervezni a védőoltást, tehát nem javasolt
a lakosság többi részéhez hasonló regisztrációs rendszert alkalmazni, és nem szabad az oltás
feltételeként a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon történő regisztrációt előírni, mert ezzel csak
csökkenthetjük a védőoltást igénylők körét és számát."

A szociális intézmények fogalmát az 1993. évi III. törvény szabályozza, ennek 4.§ h) pontja így szól:
“szociális intézmény: az e törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást vagy
támogatott lakhatást nyújtó szervezet”. A jogszabály világosan fogalmaz: nem pusztán a
bentlakásos intézmények számítanak szociális intézménynek, hanem a nappaliak is. Ezen
szociális intézmények fenntartása számos formában valósulhat meg – így például:
önkormányzat, egyház, civil szervezet általi finanszírozás, valamint lehet magán fenntartású is.
(A szociális terület egyéb, e helyzetben különösen releváns szabályait 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
és 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tartalmazza, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos
munkavégzés követelményéről a 1993. évi XCIII. törvény szól.)

Mindezek ellenére több ezer szociális szakember a mai napig nem kapott oltást és tájékoztatást sem
arról, hogy mikor kerül sorra. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a fent idézett terv szerint ezen
szakembereknek nem kell regisztrálniuk a megadott felületen, hiszen elsőbbséget élveznek.
Mindazonáltal mivel a mai napig nem részesültek oltásban, illetve sokan nem is regisztráltak,
nemhogy előrébb volnának az oltási rendben, de ezáltal fel sem kerültek az oltandó személyek
listájára. Kérjük, hogy azonnal intézkedjenek, biztosítsák minden szociális szolgáltatásban
érintettnek és a szociális ágazatban dolgozó szakembernek a védőoltáshoz való hozzáférés
lehetőségét, korrekt és érdemi tájékoztatását!
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Csatlakozó szakszervezetek:

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete

Csatlakozó szervezetek:

BAGázs Közhasznú Egyesület
Civil Kollégium Alapítvány
Deviszont Közösségi Tér
Eleven Gyál közösség
Gyerekesély Közhasznú Egyesület
Habitat for Humanity Magyarország
Igazgyöngy Alapítvány
InDaHouse Hungary Egyesület
Kontúr Közhasznú Egyesület
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület
Oltalom Karitatív Egyesület
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Utcáról Lakásba Egyesület
Új Szemlélet szociális szakmai műhely és akciócsoport


