KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL
2020.05.15.- 2020.05.19.

Konzultáció helye>
A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport.

Téma>
Amint már valószínűleg mindenki tudja, május 15. után kötelező lesz a zárt közterületeken,
tömegközlekedési eszközökön a maszk viselete.
Jelenleg nagyon sokféle maszkot lehet vásárolni eltérő áron, de sok helyen problémát okoz a
beszerzése.

Hargita Megye Tanácsa is fogadja az adományokat, rendez gyűjtéseket és eljuttatja a
maszkokat, fertőtlenítőszereket az egészségügy alkalmazottainak.
Kíváncsiak vagyunk, hogy a lakosság hogyan tudja megoldani a maszkok beszerzését, hogy
amennyiben szükség van rá, keressünk megoldást arra is, hogy hogyan kapjanak maszkokat a
lakosság körében igénylők is.

Várjuk javaslataikat, észrevételeiket, esetleg felajánlásaikat kommentben a bejegyzés alatt.
Kérjük kommentbe írják meg nekünk azon online felületek linkjeit, amelyekről beszereztek
már vagy be akarnak szerezni maszkokat illetve ezzel kapcsolatosan is a meglátásaikat
(minőséggel való meglegégedettség, rendelés folyamata) stb.. Ön hol szerezte/szerzi be a
maszkot, kézfertőtlenítőt? (több válasz)
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Megadott válaszlehetőségek>
1. Üzletben vásárolom
2. Gyógyszertárban vásárolom
3. Olyantól vásárolom, aki otthon készíti
4. On-line rendeltem
5. A munkahelyemen biztosítják
6. Ismerőstől, rokontól kaptam
7. A polgármesteri hivatal adta
8. Még nem tudom, hogy honnan szerzem be
9. Még nincs és ha fizetni kell érte, akkor nem is lesz

Hozzászólóktól kapott visszajelzések>
1. A WHO (Nemzetközi Egészségügyi Szervezet) továbbra sem ajánlja a maszk
használatát azok esetében, akik egészségesek.
2. Volt, akinek egyet kapott valamely családtagja a munkahelyén és az illető azt használta
mintának további maszkok házilag való készítésére.
3. Két személy jelezte, hogy fulladásos tüneteket észle magán a maszk hordása során.
4. Továbbá 3 hozzászóló jelezte, hogy jó lenne, ha ezeket az eszközöket a polgármesteri
hivatalok biztosítanák a lakosságnak.

Összegzés>
A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoportban közzétett konzultációs témára 345
válasz érkezett, amelyek a következő képpen oszlanak meg:
Közel egyharmada a válaszoknak (31%) azt jelzi, hogy a maszkot, kézfertőtlenítőt az üzletben
vásárolják.
A válaszadók 14%-a olyantól vásárolja, aki otthon készíti és szintén 14% még nem tudja, hogy
honnan szerzze be.
12% (40 válaszadó) online rendeli meg, és 28-an jelölték be, hogy gyógyszertárból vásárolják
meg a prevenciós eszközöket, ugyanakkor a válaszadók 7%-a esetében a munkahelyen
biztosítják a maszkot valamint a kézfertőtlenítőt.
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További 20 személy jelezte, hogy számára a polgármesteri hivatal biztosította a maszkot,
kézfertőtlenítőt, 18 személy pedig ismerőstől, rokontól kapta.
4% válaszolta, hogy még nincs és ha fizetnie kell érte, akkor nem is lesz.

Az alábbi ábra részletesen szemlélteti a válaszokat.

Ön hol szerezte/szerzi be a maszkot, kézfertőtlenítőt?
Még nincs és ha fizetni kell érte, akkor nem is lesz
Ismerőstől, rokontól kaptam
A polgármesteri hivatal adta
A munkahelyemen biztosítják
Gyógyszertárban vásárolom
On-line rendeltem
Olyantól vásárolom, aki otthon készíti
Még nem tudom, hogy honnan szerzem be
Üzletben vásárolom
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