
  
 

Koronavírus után … 
 

 

Tisztelt Rétsági Polgárok! 
 
A koronavírus járvány,  ahogy az Operatív törzs tagjai mondják, lecsengőben van.  
 
A vírus azonban rámutatott igen sok problémára, elsősorban az idősek, az egyedülállók 
problémáira. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a vírus után is van lehetőség ellátások 
igénybevételére, továbbra sincs senki egyedül. Erről szeretném tájékoztatni az érintetteket.  
 

1.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladata 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. 
Igénybevétel szempontjából szociálisan rászorult: 

- az egyedül élő 65 év feletti személy, 
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy vagy 
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos 
biztosítását.  

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: olyan gondozási forma, amely folyamatosan a nap 24 
órájában biztosítja gondozottainak a segítségnyújtás lehetőségét, folyamatos készenléti 
rendszerben működik.  
Az ellátás igénybevételének módja 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő kérelmére történik. Az igénylést az alábbi elérhetőségen lehet megtenni 
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Rétságon 24 órás ügyeleti szolgálatot biztosított. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele személyi térítési díj megfizetésével 
vehető igénybe, az igénylő rendszeres havi jövedelemének  2%-át meg nem haladó 
mértékben, azonban nem haladhatja meg az éves intézményi térítési díj összegét, mely 2020. 
évben 140 Ft/nap.  
A számlázás negyedévente történik. 
 



2.) Házi segítségnyújtás 
 

A házi segítségnyújtás gondozónők közreműködésével történik. Az ellátás napi szükségletét 
az igénylő kérésének megfelelően kerül megállapításra. Van, aki csak heti 1-2 alkalommal kér 
bevásárlást, gyógyszerkiváltást, van, aki napi szintű ellátást kér. Az ellátásban lehet kérni napi 
takarítást, vásárlást, gyógyszerkiváltást. A gondozónők munkaidőben tudnak segíteni a 
kérelmezőnek.  
 
Az ellátást az állam és az önkormányzat támogatja, azonban jövedelem függvényében az 
ellátott részére is van minimális térítésidíj fizetési kötelezettség. 
 
Az igénybejelentés módja, bővebb információ:  

Szabó Ágnes intézményvezető 30/871 92 56 telefonszámon. 
 
Felhívom a szíves figyelmet, hogy egyik szolgáltatás sem helyettesíti a napi 24 órás 
felügyeletet igénylő ellátást. Bármelyik ellátás választása azonban biztonságot nyújt az 
igénylőknek és a hozzátartozóknak egyaránt.  
 
Rétság, 2020. június 09. 
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polgármester 


