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KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL  

2020.04.14.- 2020.04.17. 

 

Konzultáció helye> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport. 

Téma> 

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott óvintézkedések minden 

korcsoport esetében nagy változásokat eredményeztek a mindennapokat illetően. A kijárás 

korlátozása mindenki számára számos nehézséget okozott.  

 

Mivel a más betegségekben szenvedők és az idősek esetében a legnagyobb a vírusfertőzés 

kockázata, Romániában a kijárás korlátozása az idősek esetében a legszigorúbb, ugyanis az 

egyes házon kívüli ügyintézésre csak néhány óra áll a 65 év felettiek rendelkezésére. Éppen 

ezért is, számukra nehezebb megszervezni például a vásárlást. Jelen konzultációval arra 

lennénk kíváncsiak, hogy a Hargita megyében élő 65 év felettiek kikre támaszkodnak ebben 

az esetben. Hogyan oldja meg az Ön idősebb rokona a bevásárlását, vagy amennyiben Ön 

65 év fölötti, hogyan oldja meg Ön a vásárlást? 

 

Megadott válaszlehetőségek> 

1. A bevásárlást Ő maga végzi, a kijelölt időintervallumban (11:00-13:00).  

2. Fiatalabb rokonai, szomszédai, barátai segítségével oldja meg a vásárlást. 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/
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3. Az erre a célra alakult önkéntes hálózatban tevékenykedő önkéntesek segítségével oldja 

meg.  

 

Hozzászólók által hozzáadott válaszlehetőség> 

- 

 

Összegzés> 66+30+13 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoportban közzétett konzultációs témára 109 

válasz érkezett, amelyek a következő képpen oszlanak meg: 

Közel kétharmada a válaszoknak (61%) azt jelzi, hogy a 65 éven felüli lakosok fiatalabb 

rokonaik, szomszédaik, barátaik segítségével oldják meg a bevásárlást. 

A válaszadók 30%-a jelezte azt, hogy a bevásárlást az illető 65 év feletti személy végzi. 

Végül a válaszok 13 %-a esetében figyelhető meg, hogy 65 év felettiek az erre a célra alakult 

önkéntes hálózatban tevékenykedő önkéntesek segítségével oldják meg a vásárlást. 

 

Az alábbi ábra részletesen szemlélteti a válaszokat.  
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Fiatalabb rokonai, szomszédai, barátai
segítségével oldja meg.

A bevásárlást Ő maga végzi, a kijelölt
időintervallumban (11:00-13:00).

Az erre a célra alakult önkéntes hálózatban
tevékenykedő önkéntesek segítségével

oldja meg.

Hogyan oldják meg 65 éven felüliek a bevásárlást

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/

