Kedves Hallgatók!
Örömmel tapasztaltuk példaértékű hozzáállásotokat és tettrekészségeteket ebben a nehéz
helyzetben is!
Számos kérdéssel fordultatok hozzánk, melyekből a Tanulmányi Osztállyal egyeztetve
készítettünk Számotokra egy GYIK-et:
1. Mi lesz az egésznek a menete? Mi alapján leszünk beosztva helyszínekre?
Választhatunk, hogy melyik egységre kerüljünk?
Heti turnusokra lehet jelentkezni. A beosztást az OMSZ végzi, de ezt rugalmasan
kezelik. Akinek pl. valamelyik napon nem alkalmas bármilyen okból, akkor előre
történő egyeztetés alapján az OMSZ figyelembe veszi!
Minden hétfőn reggel nyolckor kezdődik a mintavételhez kapcsolódó oktatás az adott
megyeszékhely OMSZ állomásán. Ez egy kb. 3 órás betanítás, melyet még aznap éles
mintavétel is követ.
A munka 2 fős csapatokban történik és autót biztosítanak.
Az adott megye területén belül bárhova beoszthatnak, DE! az OMSZ figyelembe veszi
a kéréseket a beosztásnál.
A műszak 7:00-19:00-ig tart. Hamarabb is végződhet, ha a mintavétel hamarabb
megtörténik.
2. Hány napra lehet kirendelni a hallgatókat? Hány napra vonatkozik a
mintavételezés?
Nagyon fontos, NEM kirendelésről/kivezénylésről van szó!!!
A hallgató saját döntése alapján jelentkezik.
Lehetőség szerint - a tervezhető beosztás miatt- legalább egy turnusra lenne hasznos
jelentkezni, de OMSZ-szal történő egyeztetés kérdése. Alapjában véve egy turnus
hétfőtől - péntekig tart, egyelőre hétvégén hallgató nem végez mintavételt.
3. Hogy lesz megoldva a szállás? Kell hálózsák?
A szállás tekintetében több komponensű a válasz:
- amennyiben a hallgató a megyeszékhelyen lakik, akkor a saját lakhelyén alszik
- amennyiben nem, akkor szállodában történik az elhelyezés
- ha pl. adott székhelyen lakik, de családtag COVID-os, így ott nem tud aludni, akkor
szintén biztosítanak szállást
A fentiek alapján hálózsák nem kell, DE ha fázós vagy és elfér, vidd magaddal ;)
4. Más régióban vállalhatok-e önkéntességet?
Három megyébe várnak a DE medikusaitól segítséget jelenleg: BAZ, SzabolcsSzatmár-Bereg és Hajdú-Bihar, egyelőre ide kellene jelentkezni, de egyéb opciót is be
lehet majd jelölni a nemsokára kiküldött üzenetben. Az OMSZ igyekszik figyelembe
venni (pl. valaki Budapesten lakik és ott szeretne segíteni).
5. Kapunk megfelelő védőfelszerelést? Azonnal visszatérhetek a gyakorlatomhoz az
önkéntességet követően vagy szükség lesz karanténra/PCR tesztre?
Igen, kapunk megfelelő védőfelszerelést. A mintavétel teljes mértékben
védőfelszerelésben történik, így a kontakt kialakulás valószínűsége megfelelő
használat esetén minimális, ugyanakkor ezzel kapcsolatban járványügyi szakértő
állásfoglalását kell bekérnünk.
6. Lehet-e kivenni szabadnapot, illetve hiányozni?

A szabadnapot az OMSZ-szal a helyszínen kell leegyeztetni, rugalmasak meg tudják
oldani.
A turnuson belüli hiányzást az adott napra vonatkozóan szintén az OMSZ-szal a
helyszínen kell egyeztetni.
7. 1,5 hét múlva kezdődik újra az oktatás. Ötödévesekre akkor is számítanak
tesztelőként? Ha igen, hogyan lehet összeegyeztetni az órákkal?
Az ötödévesek jelentkezését egyelőre a jövő hétre várják. A 10. oktatási héttel
kapcsolatban később nyújtanak tájékoztatást, mivel több kérdést is felvet. Oda jelenleg
inkább a szigorló éves hallgatókat várják.
8. Ha valamilyen oknál (pl. krónikus betegség) fogva vissza szeretnék lépni az
önkéntes tesztelés végzésének lehetőségétől, ezt hogyan tehetem meg?
Ebben az esetben küldj a Tanulmányi Osztályra egy üzenetet az évfolyam
előadójának, aki intézi (VI. évfolyam esetén Barta Zsuzsa).
9. Lesz-e valami következménye, ha valaki úgy nyilatkozott, hogy megy, de mégsem
jelenik meg?
Semmilyen következménye nincs, teljes mértékben önkéntes a vállalás.
10. Hogyan jutok el a megyeszékhelyre?
Amennyiben szükséges és kéri a hallgató (erre lesz egy újabb TO által kiküldött
kérvény), akkor az ORFK vagy az OMSZ biztosítja a hétfő reggeli érkezést.
Pontosítás a későbbiekben várható az indulás idejével és helyszínével kapcsolatban.
11. Mikor kezdődik a következő turnus?
2020.11.02. hétfőn. Reggel 8:00-kor.
12. Amennyiben jelentkezni szeretnék jövő héten, kihez fordulhatok? (pl. most
„nem”-et jelöltem vagy csak a jövő héttől lenne alkalmas)
A Tanulmányi Osztály legkésőbb pénteken újabb értesítést fog küldeni erről. Lesz
lehetőség a jelentkezésre. Bármelyik héten lehet csatlakozni, ez a hallgatótól függ.
13. Nagy probléma, ha ma nem tudtam megjelenni 13:00 -tól?
Nem probléma, ha nem tudtál ott lenni!
14. Van-e GPS a kocsiban, ha nincs hogyan oldják meg a navigálást?
GPS még nincs, de egy két napon belül lesz Tetra rádió ezzel a funkcióval is.
15. Amennyiben nincs csengő az adott lakcímen, akkor hogyan jutnak be a
mintavételi címre?
Csengő hiányában az irányítás telefonon keresztül biztosítja a bejutást.
16. Az autókkal kapcsolatban a tankolást hogyan oldják meg?
Minden autóban van tankoló kártya PIN kóddal, ezt megmutatják az oktatáson.
17. A biztosítás hogyan érvényes (pl. esetleges baleset kapcsán)?
Kötelező biztosítás van minden autón, a többi szituációtól függő max. törvényes
védelmet kapnak.
Dékán Úr és az ÁOK Kar nevében is hálásan köszönjük, hogy jelentkeztetek és ott voltatok
ma feladatra készen!
ÁOK HÖK

