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VII. évfolyam . 8. Különkiadás 

Csongrád megyei Civil Információs Centrum 

CIC-KP-1-2020/1-000006  

 

 Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület  
6721 Szeged, Vadász utca 5. 1/2.  

Iroda :          6720 Szeged, Klauzál tér 7. a járványhelyzet 

miatt a személyes ügyfélfogadás szünetel 

Telefonszám:+(70) 224 5687 a járványhelyzet miatt 

ideiglenesen csak ez hívható (visszahívjuk) 

E-mail:             civilcsongrad@gmail.com 
weboldal:         www.recic.hu/csongrad 

facebook:         www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  

 

Tisztelettel megkér-

jük Önöket, hogy 

minden hónap 5. nap-

jáig szíveskedjenek 

eljuttatni számunkra 

a tárgyhavi program-

jaikat, (JPEG és 

Word formátumban) 

melyeket feltöltünk a 

hírleveleink elejére, 

egy keretbe. Ezen ha-

táridő figyelembe vé-

tele miatt a hírlevele-

inket minden hónap 

5. napja után küldjük 

meg a civil szerveze-

tek számára. 

A tartalomból 

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink! 

II. Civil Véradás Csongrád megyében 

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Csongrád megyei Civil Infor-
mációs Centrum véradást szervez 2020. április 23-án (csütörtökön), 
11:00-18:00 óra közötti időpontban a Szegedi Regionális Vérellátó 
Központban (6722 Szeged, Honvéd tér 4.).  

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, amennyiben le-
hetőségük van rá, jöjjenek el vért adni, a jelenlegi járványhelyzet-
ben nagyon fontos, hogy biztosítsuk a véradás folyamatosságát. 

További véradási helyszínek: a 2. oldalon. 

 

   

 

 

Címlap 
 

II. Civil Véradás  
 
Csongrád  
Megyében 
 
2020. április 23. 
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4. 

Felkérés a civil 
szervezetek felé 
Vigyázzunk egy-
másra, segítsünk 
egymáson! 

5. 
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JÖJJÖN EL ÖN IS, GYERTEK EL TI IS! 

Vigyázzunk egymásra! 

Csongrád megyében 2020.04.23-án (csütörtökön) 

az alábbi helyeken tud vért adni: 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 

Transzf. O. intézeti véradásán 

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. 

07:30 - 10:00 közötti időpontban 

MAKÓN 

Transzfúziós Osztály intézeti véradásán  

6900 Makó, KÓRHÁZ U. 2. 

08:00 - 11:00 közötti időpontban 

SZENTESEN 

Vérellátó Osztály véradásán 

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.: 

14:00-17:00 közötti időpontban 

SZEGEDEN 

Regionális Vérellátó Központ váradásán 

6722 Szeged, Honvéd tér 4.K 

11:00 - 18:00 közötti időpontban 

A szegedi helyszínre tudunk időpontot foglalni Önnek, ha jelzi felénk ez irányú igé-

nyét! 

+36-70-224-5687 telefonszámon - visszahívjuk a jelentkezőket, vagy a 

civilcsongrad@gmail.com illetve a 

http://www.facebook.com/civilcsongrad címeken 

mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://www.facebook.com/civilcsongrad
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VÉRADÓKNAK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS 

Tisztelt Véradó! 

A véradók és a vért kapó betegek egészségének védelme érdekében kérjük, hogy: 

Ha az utóbbi 1 hónapban: 

 Külföldön járt 

 Kimutatták Önnél a koronavírust 

Valószínűsítetten vagy igazoltan koronavírus fertőzött (COVID-19) személlyel került szoros kapcsolatba: 

 egy háztartásban él a beteggel; 

 zárt légtérben, 2 méter távolságon belül és 15 percnél hosszabb ideig tartózkodott együtt a beteggel 
(beteg ellátásakor, munkahelyen, iskolában stb.); 

 kapcsolatba került koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás útján); 

 védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett (pl. ráköhög-
tek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz); 

 koronavírusos beteg gondozását végezte; 

 járműben koronavírusos beteg környezetében utazott: 

 ugyanabban a személygépkocsiban, 

   

 buszon, vonaton, repülőn, bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban, 

 jármű vezetőjeként vagy személyzeteként látott el szolgálatot és a betegtől 2 ülésnyi távolságban tar-
tózkodott, 

 az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen ellátásában, 
ápolásában, mintavételében vett részt; 

 az előírt, egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül, laboratóriumi dolgozóként, betegek koro-
navírus vizsgálatra levett mintáit kezel; 

Hirtelen megjelenő betegsége volt: 

   láz magasabb, mint 37,5 °C); 

   köhögés 

   erős fáradékonyság 

   légszomj 

   izomfájdalom 

Ha Ön a fenti korlátozásban nem érintett és egészségesnek érzi magát, sok szeretettel várjuk véradásainkon. 

Az Országos Vérellátó Szolgálat, mindent megtesz annak érdekében, hogy a véradóeseményeken biztonságos 
környezetet biztosítson mind a véradók, mind a dolgozók számára. A fenti előzetes elbírálás mellett az alábbi 
intézkedések kerültek bevezetésre: 

Bevezettük a web felületen történő időpontfoglalás lehetőségét. 

 A véradás helyszínére történő belépés előtt biztosítjuk és elvárjuk a kézfertőtlenítést. 

 A véradási helyszínen korlátozzuk a helyiségben tartózkodó véradók számát. 

 A kérdőívek kitöltésére, várakozásra, véradásra szolgáló terület mindig úgy kerül kialakításra, hogy 
biztosított legyen az egyes véradók között a minimum 1,5 m-es távolság. 

 Gyakoribbá tettük a felületfertőtlenítést és rendszeresen felhívjuk a munkatársaink figyelmét a személyi 
higiénés tevékenység fontosságára. 

 Azok a munkatársaink, akik valamilyen szempontból kockázatot jelentenek, nem állhatnak munkába. 

 Minden véradó számára saját íróeszközt biztosítunk a kérdőív kitöltéséhez és egyéb dokumentumok 
aláírásához. 

Tájékoztatjuk kedves véradóinkat, hogy a levett vérmintákból nem történik koronavírus-szűrés. A koronavírus 
cseppfertőzéssel terjedő betegség, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább. 

(forrás: http://www.ovsz.hu/ovsz/veradoknak-szolo-tajekoztatas) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ovsz.hu%2Fovsz%2Fveradoknak-szolo-tajekoztatas%3Ffbclid%3DIwAR1j6nWtDzz52POlpBVZfpgdmQHUI33DVFQRxgYIhmO9qHUb2ShqB9GVAos&h=AT3jdyaWbKLQ9-HpYt2UpMOhV6QjVMH4TU_cYlqjPtpoeCtZflVk7RsaL85Gwtp9ksUG0IXqVu0--NZhIt8_3sV4q
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A Csongrád megyei Civil Információs Centrum Felkérése 

Kérjük, azon a civil szervezetek Képviselőit, Önkénteseit, akik részt vesznek vagy részt szeretnének 

venni az idős, a krónikus beteg vagy az elesett embertársaink megsegítésében olvassák el! 

Vigyázzunk egymásra, segítsünk egymáson! 

A koronavírus-járvány idején az idős, a krónikus betegségben szenvedő vagy más okból rászoruló em-

bertársaink még erőteljesebb odafigyelést, segítséget igényelnek. A járvány miatt bekövetkező megbe-

tegedések kifejezetten ezt a korosztályt és egészségi állapotúakat érinti.  

A fertőzés elkerülése érdekében Ők még jobban saját otthonukhoz vannak kötve. Az alapvető minden-

napi szükségleteiket is nehezen vagy egyáltalán nem tudják beszerezni. Például a gyógyszerek kiváltá-

sa, a bevásárlás, vagy csak egy kis törődés, beszélgetés nagyon sokat jelenthet nekik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazánkban a járvány megjelenése óta már számos civil szervezet képviselői és önkéntesei végeznek 

ilyen jellegű segítő feladatokat. A Csongrád megyei Civil Információs Centrum a civil szervezetek 

által végzett ezen tevékenységébe úgy tud becsatlakozni, támogatni őket, hogy honlapján, facebook 

oldalán, hírlevelében közzéteszi azoknak Csongrád megyében működő civil szervezeteknek az elér-

hetőségeit, amelyek már jelenleg is részt vesznek vagy részt szeretnének venni ebben. 

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a Civil Szervezeti Vezetőkhöz, az Önkéntesekhez, ha szeret-

nék, hogy egyesületük, alapítványuk, szövetségük stb. adatai a Civil Információs Centrum honlapján, 

facebook oldalán, hírlevelében elérhetővé váljanak, küldje meg számunkra civilcsongrad@gmail.com 

címre a következő adatokat: 

• szervezet neve 

• kapcsolattartó neve 

• kapcsolattartó e-mail címe 

• kapcsolattartó telefonszáma 

Az érinttetek nevében is hálásan köszönjük az együttműködésüket! 

mailto:civilcsongrad@gmail.com

