ÖNKÉNTES TÁJÉKOZTATÓ
Országos Mentőszolgálat diszpécser szolgálat
Kedves Önkéntes!
Köszönjük, hogy jelentkeztél az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) diszpécser szolgálat
ellátására. Reméljük, hogy tisztában vagy vele, hogy ez nagy feladat és felelősség. A
koronavírus első hullámában a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete és a
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete az Országos Mentőszolgálat KözépMagyarországi Régiójával együttműködött. A kooperáció célja az Országos Mentőszolgálat
Központi Irányító Csoport munkájának támogatása, amely során önkénteseink és
munkatársaink a hatósági karanténban lévők PCR tesztjének elvégzését előkészítő telefonos
diszpécser szolgálatban láttak el feladatot.
A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2020. október 1-től a
szolgálatot újra elindítja, és bekapcsolódik a mentésirányítás munkájába. A szolgálat során az
önkéntesek két műszakban látnak el feladatot.
A szolgálat alatt a háziorvosoktól beérkező vizsgálatkérő lapokat dolgozzuk föl,
egészen az adatok rögzítésétől, a betegek telefonos kiértesítésén át, a visszaérkező
teszteredmények rögzítéséig. A feladatvégzés két műszakban történik. Műszakonként előre
egyeztetett létszámot delegálunk, akikből minimum egy fő olyan önkéntes, aki már
megismerte a rendszer sajátosságait és a betanulásban is segíteni fog. Ő a műszakvezető, tehát
elsősorban az ő iránymutatása szerint kell végezni a feladatot. Az ő dolga felügyelni és
koordinálni a folyamatot, a helyszínen Ő a hivatalos, vöröskeresztes felelős a műszak
időtartama alatt. FONTOS, hogy nincs semmilyen közvetlen kapcsolat feltételezett
beteggel vagy hordozóval, csak telefonos egyeztetésről van szó az OMSZ munkatársaival
közösen.
A feladatvégzés helyszíne: 1055 Budapest, Markó utca 22.
A feladatvégzés műszakjai: Délelőtt 08:00-14:00, Délután 14:00-20:00
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A szolgálat ellátására az alábbi feltételek mellett jelentkezhetnek az önkéntesek:
 betöltött 18. életév
 teljes műszak vállalása (délelőtt vagy délután)
 részvétel az online felkészítésen (Kivételt képeznek azok az önkéntesek, akik az első
hullám során már részt vettek hasonló munkában.)
Amit biztosítunk:
 műszakonként 1 melegétkezés és folyadék
 amennyiben szükséges útiköltség térítés
 egyéni védőfelszerelés (arcmaszk és fertőtlenítő oldat)
FONTOS! A szolgálat ellátása során szállást nem tudunk biztosítani!
Jelentkezés és feladatellátás menete:
1. Az önkéntes tájékoztató megismerése és a központi jelentkezési lap elküldése.
2. Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot a megadott e-mail címen, és elküldjük
a részletes információkat, illetve a szükséges dokumentációt.
3. A dokumentáció megismerése, kitöltése és aláírása, amelyet első alkalommal a
helyszínre szükséges hozni.
4. Az online felkészítésen való részvétel.
5. Megküldjük a heti beosztást folyóhét péntekig a rákövetkező hét tekintetében.
Amennyiben a beosztott műszakban a jelentkező mégsem tud megjelenni, azt a
műszakkezdés előtt legkésőbb 24 órával szükséges jelezni.
6. Helyszínen

való

megjelenés

(műszakvezetőnél

való

jelentkezés),

szükséges

dokumentumok kitöltése.
7. Feladatellátás a műszakvezető iránymutatása szerint.
Az útiköltség térítés menete:
Az útiköltség visszatérítése központilag a helyszínen történik a műszakváltás ideje alatt.
Ennek feltétele, a menettérti jegy megváltása, és a pontos adatokkal kitöltött Áfás számla.
Ha lehetőséged van rá, kérlek, diákkedvezménnyel (vagy egyéb kedvezménnyel) vásárold a
jegyet! Ez esetben saját nevedre és címedre kell kérned az Áfás számlát. A jegy
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vásárlásakor ily módon kötelesek számlát adni, még buszos utazás esetén is!
(Bármennyire is meg akarnak győzni az ellenkezőjéről.)
Teljesárú jegyvásárlás esetén az Áfás számlát a Magyar Vöröskereszt nevére és címére kell
kérned:
Név: Magyar Vöröskereszt
Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 31.
Adószám: 19002093-2-41
Az utazásodat nem tudjuk téríteni, amennyiben:
 nincs meg a menetjegy
 nincs meg az Áfás számla
 a fenti esetekből mindkettő egyszerre teljesül
 rosszul kiállított Áfás számla (rossz cím, más megyei szervezet nevére kiállított
számla stb.)
 ha nem menettérti jegyet váltasz
Útiköltség térítés során kizárólag a menetjegyekről szóló számlákat tudjuk téríteni, különböző
utazási bérletekről szóló számlát nem.

Kapcsolat:
Amennyiben valamilyen kérdésed, észrevételed, problémád van, az alábbi elérhetőségeken
keress minket bátran:
E-mail cím: mivk@voroskereszt.hu
Telefon: Kormos Ádám – 70/933-8353; Bogát Enikő – 70/933-8023
Kérjük, hogy a szolgálatot a legnagyobb gondossággal, a legjobb tudásod szerint és
felelősségteljesen végezd!
Üdvözlettel:
A szolgálat szervezői
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