Hírek 2010

A Szabolcs–Szatmár-Bereg Megyei Szervezet nevében ezúton szeretnénk tájékoztatást
adni az árvíz kapcsán a megyében végzett intézkedésekről:

A árvízi veszélyhelyzet közeledtével a bajbajutottak megsegítésére felhívást tettünk
közzé a helyi médiákban. Ekkor saját plakátot szerkesztettünk, valamint egy felhívást
fogalmaztunk meg.

Az árvízi veszélyhelyzet fokozódásával a saját készítésű plakátot kiegészítettük az MVK
OT honlapján megtekintett minta alapján.

A központi számlaszámot közzétettük már korábban, ezt kiegészítettük az irodában
történő helyszíni befizetéssel. Több telefonáló érdeklődött a készpénzbefizetések módjáról,
részükre a tájékoztatást megadtunk.

Plakátokat nyomtattunk, azokat a közcélú foglalkoztatottunk segítségével kifüggesztettük
a város forgalmasabb helyeire.

Minden levelezőpartnerünknek e-mail-ben felhívást küldtünk, melyben felhívtuk figyelmét
az adakozás lehetőségére.

A közzétett felhívásokra a mai napig érkeznek adományok, amit jelenleg a helyi
raktárunkban helyezünk el.

Hét közben folyamatosan fogadjuk az adományokat, hétvégén ügyeletet tartunk
(szombaton 8- 16, vasárnap 8 – 12 óráig). Tehát az adományozás lehetősége folyamatos.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthonának
munkatársai részt vettek az Edelényi árvízi védekezésben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
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Vöröskereszt önkénteseiként.

A segítő résztvevők ápoló, gondozó, szociális munkás végzettségű szakemberek voltak,
összesen 27 fő.

Az ápoló-gondozó otthon 3 csoportot indított saját gépkocsijával az árvíz sújtotta területre,
Edelénybe.

Az önkéntes segítők 2010. 06. 04, 05, és 06-án 11, 12 órás folyamatos műszakokban
teljesítettek szolgálatot a helyi Katasztrófavédelmi Bizottság vezetőjének irányítása alapján,
együttműködve a budapesti Vöröskereszt önkénteseivel.

Segítettek:

-

a homokzsákok rakodásában

-

a mentésben résztvevők élelmezésében

az ápoló-gondozó otthon által összeállított tartós élelmiszerek szétosztásában a
védekezésben résztvevők között.

Az intézmény vezetője felajánlotta további segítségét a későbbiekben felmerülő egészségügyi
feladatok ellátása vonatkozásában is egészségügyi dolgozók biztosítására. (védőoltások
beadása, véradás szervezésében történő részvétel).

Az intézmény fogadó kész a katasztrófa sújtotta területről 100 fő azonnali befogadására,
elhelyezésére és ellátására. (A 2000.-évben történt Tiszai árvíz idején a tarpai szociális
intézmény teljes ellátotti létszámát 1 hónapon át fogadták be.)
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Perselyes gyűjtést is hirdetett a megyei és minden területi szervezet, jelenleg kihelyezett
perselybe történik a gyűjtés. Nyíregyházán a Debreceni Egyetem egészségügyi Karán 1
gömbperselyt, a Nyíregyházi Főiskolára 2 gömb- és 6 kéziperselyt helyeztünk ki.

Most egyeztetünk a borsodi kollégákkal, hogy hány települést érint az árvíz, és mely
településeken van gond a véradások megszervezésében. Megpróbáljuk megbecsülni a kieső
donorok számát, azokon a településeken, ahol elöntés van, kitelepítések folynak, vagy a
leoltások miatt nem tudunk majd véradást szervezni. A nyári nehézségekre való tekintettel
próbálunk még körültekintőbben előre tervezni.

-

A katasztrófavédelemmel és a kollegákkal a kapcsolattartás folyamatos.

Az eddig összegyűjt adományok mennyisége:

Nyíregyháza Készpénz befizetés: 39.700.-Ft

Ruhaadomány: 205kg, értéke: 86.100.-Ft

Cipő: 21kg, értéke: 8.820.-Ft

6kg liszt, értéke: 660.-Ft
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8l olaj, értéke: 2.480.-Ft

4kg cukor, értéke: 700.-Ft

6cs 500g-os száraztészta, értéke: 840.-Ft

1l citromlé, értéke: 160.-Ft

1doboz tea, értéke: 250.-Ft

2db sertésmájas, értéke: 210.-Ft

2db különleges vagdalt hús, értéke: 150.-Ft

2db szárnyas májkrém, értéke: 80.-Ft

1cs ételízesítő: 350.-Ft

1cs fűszerpaprika, értéke: 310.-Ft

1cs 12-darabos tyúkhúsleveskocka, értéke: 210.-Ft
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2db domestos, értéke: 350.-Ft

1db kézfertőtlenítő, értéke: 420.-Ft

1l mosogatószer, értéke: 250.-Ft

16db takaró

6db nagypárba

2db paplan

4db kispárna

Nyírbátor 50 kg ruhanemű, értéke: 21.000.-Ft

Vásárosnamény 10 kg ruhanemű, értéke: 4.200.-Ft

5kg cipő, értéke: 2.100.-Ft

5/8

Hírek 2010

Kisvárda 300 palack 2l-es ásványvíz

600kg ruhanemű, értéke: 252.000.-Ft

Készpénz befizetés: 18.000..Ft

Fehérgyarmat 5 l étolaj

6 kg liszt (89 FT/kg)

(269 Ft/kg)

1.345.-Ft

534.-Ft

5 kg cukor (165.-FT/kg) 825.-Ft

8 kg rizs( 229 FT/kg)1.840.-Ft

10 kg száraz tészta (99Ft/kg) 990.-Ft

6/8

Hírek 2010

Tiszavasvári 200kg ruhanemű, értéke: 8.400.-Ft

1db heverő, értéke: 1.200.-Ft

1db szekrény, értéke: 2.400.Ft

1db fotel, értéke: 380.-Ft

1 db asztal, értéke: 380.-Ft

Mátészalka 200kg ruhanemű, értéke: 8.200.-Ft

A fent felsorolt adományokból a héten segélyszállítmányt indítunk Miskolcra.

Üdvözlettel:

Szarkáné Kövi Márta
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megyei igazgató
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