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ÖNKÉNTES TÁJÉKOZTATÓ 

COVID-19 mintavételezéshez kötött feladatok 

Kedves Önkéntes! 

Köszönjük, hogy jelentkeztél önkéntesnek a szervezetünkhöz. Reméljük, hogy tisztában vagy 

vele, hogy ez nagy feladat és felelősség. A Magyar Vöröskereszt a koronavírus első és 

második hullámában is részt vett a járványügyi védekezésben. Egyes védekezési feladatainkat 

az Országos Mentőszolgálattal közösen végezzük. Az Emberi Erőforrás Minisztérium és az 

Országos Mentőszolgálat Központi régiójának megkeresésére a Magyar Vöröskereszt 

feladatot kíván vállalni a PCR mintavételekhez köthető feladatokban (pl.: levételében, 

adminisztrációjában és szállításában). 

A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2020. november 13-tól a 

Mintavételi szolgálatot elindítja, és ezzel részt vesz a mentésirányítás munkáján felül a 

mintavételezésben is. A szolgálatra várjuk minden olyan önkéntes és érdeklődő jelentkezését, 

aki szeretne bekapcsolódni a szolgálat ellátásába.  

A szolgálat több helyszínen is zajlik hazánkban. A központi jelentkezési lapot 

kitöltőket a lakhelye szerinti megyei szervezetünk felé delegáljuk. A legnagyobb szükség a 

Közép-Magyarországi Régióban van az önkéntes jelentkezőkre. A jelentkezési lapon az alábbi 

feladatokra lehet jelentkezni: 

• PCR mintavétel és ahhoz tartozó adminisztratív feladat 

• Minta vagy mintavevő szállítása 

A feladatvégzés helyszínei a Közép-Magyarországi Régióban: 

Budapesten 4 helyszínen, heti 7 napban: Óbuda, Csepel, Hungexpo, Ferihegy 1.  

Pest megyében 2 helyszínen, hétvégenként: Vác és Cegléd 

A feladatvégzés ideje: 9 és 17 óra között 

 

Jelentkezési lap elérhetősége: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xnUof9cd7kmawuem2aWKv1gNXtxk

jgVMqaJFYEjfNxNUNFdEMVpPSE9JR1ZRMDJINEhNS0w0VExCMy4u 
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A szolgálat ellátására az alábbi feltételek mellett jelentkezhetnek az önkéntesek: 

 betöltött 18. életév 

 teljes műszak vállalása (későbbiekben tudunk pontosítani) 

 részvétel a felkészítésen (a feladat ellátáshoz egészségügyi végzettség nem szükséges, 

a feladat elvégzése előtt minden jelentkezőt felkészítünk a munkavégzéshez szükséges 

ismeretekről)  

Amit biztosítunk: 

 műszakonként 1 melegétkezés és folyadék 

 amennyiben szükséges útiköltség térítés  

 egyéni védőfelszerelés  

FONTOS! A szolgálat ellátása során szállást nem tudunk biztosítani! 

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 

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.) 
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 ha nem menettérti jegyet váltasz 

Útiköltség térítés során kizárólag a menetjegyekről szóló számlákat tudjuk téríteni, különböző 

utazási bérletekről szóló számlát nem.  

 

Kontaktok:  

Amennyiben valamilyen kérdésed, észrevételed, problémád van, az alábbi elérhetőségen 

keress minket bátran: e-mail cím: mivk@voroskereszt.hu 

Kérjük, hogy a szolgálatot a legnagyobb gondossággal, a legjobb tudásod szerint és 

felelősségteljesen végezd! 

 

Üdvözlettel: 

A szolgálat szervezői 

mailto:mivk@voroskereszt.hu

