
 Budapesti Önkormányzatok elérhetőségei az idősek segítésére covid-19 járvány idején frissítés pirossal 2020. 04.20. 

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

1. kerület

458-3030                      

458-3025                      

06-20-269-8784                   

06-20-256-5088

Ételrendelés, élelmiszervásárlás, 

gyógyszer kiváltás, lelki segitség

"Segítségre szoruló idős bejelentése"  ürlapon 

elérhetősége https://ohp-20.asp.lgov.hu/  

Segítségre szoruló vagy segítő (házhozszállítás, 

beszerzés, sürgős javítás) írja meg 

hozzászólásban az ittlakunk.hu-ra

A válsághelyzet megszűnését követő 30. napig az Önkormányzat 100000 

forintig kiegészíti a jövedelmeket.

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

2. kerület
06-30 159 0148                      

06-30 159 0149
ellatas@masodikkerulet.hu 

Gyógyszerek kiváltása; rászorulóknak 

napi egyszeri melegétel házhoz szállítása

önkéntesek jelentkezése: 

onkentes@masodikkerulet.hu  idősek 

ellátásához, információk papíralapú 

megosztásához,  egyéb igények felmérésére, 

támogatására.                                                                       

Telefonszámok 8-20 óra között hívhatók

Szájmaszk igényelhető (2 db lakásonként):                                                     

budasegit@masodikkerulet.hu; Tel.:346-5600  Budai Riadólánc 

(járvánnyal kapcsolatos önkormányzati hírdetmények közös 

képviselőknek, társasházban lakóknak, hogy terjesszék a lakóterületükön) 

- jelentkezés rá: polgarmester@masodikkerulet.hu  Hétvégén bevásárló 

központok, nagyobb boltok és piacok előtt osztják a szájmaszkokat.

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

3. kerület

06-80-204-777           

437-8801                                 

437-8917       

Ügyfélszolgálat      

437-8501

gedeonne.s.edit@obuda.hu, 

magyarne.annamaria@obuda.hu                  

koronavírus@obuda.hu 

Élelmiszer , tisztitó szerek vásárlása, 

szociális szolgálatban étkezők: az ennivalót 

elvitel vagy kérhetik a házhoz szállítást. E-recept; 

65 év feletti orvosok távdiagnosztizálnak

A járvánnyal kapcsolatos információkat (tünetek, terjedés, 

óvintézkedések, betegség esetén mi a teendők, a kerületben megalakuló 

Egészségügyi Operatív Törzs müködése, honlapon az információk 

elérhetősége stb.) tartalmazó tájékoztató lapot dobtak be a 

postaládákba. Idősotthonok lakóit és dolgozóit védőfelszerelésekkel 

látják el.                        

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

4. kerület 231-3101                      vasarlas@ujpest.hu 

élelmiszer bevásárlására, tisztító és 

tisztálkodási szer vásárlása, valamint a 

gyógyszerek kiváltására 

A gondoskodást kérelmező személy 

nyomtatványon (SEGÍTSÉGRE SZORULÓ IDŐS 

BEJELENTÉSE) jelezhető:     www.ujpest.hu-ról 

letölthető  

https://ujpest.hu/galeria/File/uot_tajekoztatok/

segitsegre_szorulo_idos_bejelentese.pdf     

Hatósági karanténban lévőknek 0-24 órában: 

koronavírus@ujpest.hu; 06-70-5001516

Ingyenes jogsegélyszolgálat újpesti polgároknak és csak a 

veszélyhelyzettel kapcsolatos, jogi természetű ügyekben (pl. a 

veszélyhelyzetre hivatkozva lakásbérleti szerződés megszüntetés...): 

jogsegély@ujpest.hu    70. életévüket betöltött időseknek,  

fogyatékossággal élő helyi lakosoknak az ellátásáról is gondoskodnak.

mailto:ellatas@masodikkerulet.hu
mailto:vasarlas@ujpest.hu
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TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

5. kerület

872-7213                

872-7219                

872-7237

polgarmester@belvaros-

lipotvaros.hu 

ebédellátás a 70. életéven felülieknek                                  

feltétel: V. kerületi lakcím és tartozkodó 

helyét nem hagyja el; 700 Ft/ebéd

8-16 óra között

A polgármester kétszer telefonon tájékoztatta az idős kerületi lakosokat 

a fontos információkról.  A Polgári Szalonból felhívták az időseket, 

kikérdezték miben segíthetnek, tájékoztatták őket a kerületi 

szolgáltatásokról, széleskörű támogatásokról. 

Akik eddig is igényeltek szociális szolgáltatásokat, azoknak házhoz vittek 

sonkát húsvétra.

A 2 hetente megjelenő V. kerületi Belváros lapban szinte csak a vírussal 

kapcsolatos tájékoztatások, információk szerepelnek.

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

6. kerület 344-6060
idősellátás, bevársárlás, 

gyógyszerkiváltás

segítségfelajánlás:                                        

onkentes@terezvaros.hu és 413 6601 (8-18 

óráig hívható)                                                                             

Elektromos autót kapott a TESZ, a Terézvárosi 

Egészségügyi Szolgálat.                                       

Adományszámlát nyitottak a támogatók részére.

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

7. kerület 462-3120 koronavirus@erzsebetvaros.hu bevásárlás, gyógyszerkiváltás

Szombat, vasárnap étkeztetési ellátás nincs.  

Önkormányzat általános elérhetősége: 462-3100    

Humánszolgáltató Iroda: 462-3328                           

Csalókra hívják fel az emberek figyelmét.

Minden 65 éven felüli lakónak, levélben elhelyezett csomagokban 3 db 

szájmaszkot juttatnak el. Átvállalják a szociális étkeztetés 

házhozszállításának díját.  Nem emelik a humánszolgáltató központ által 

üzemeltett ellátó intézményekben elhelyezettek térítési díjait. Ingyenes 

jogi tanácsadás: tel.: 462-3132.  Háziorvosok rendelésének és 

elérhetőségének adatai a honlapon 

https://erzsebetvaros.hu/erzsebetvaros-

hirei/koronavirus/koronavirus/lakossagi-tajekoztatas-felnott-haziorvosok-

rendelesenek-alakulasarol.  2.500 adag tesztet szereznek be a kerületi 

idősotthonainkban élő gondozottak,

a gondozók,a  csecsmők oltásában müködő asszisztensek, a háziorvosok 

és asszisztenseik, 

a hajléktalanok, a szociális munkások, a kacsolattartó hivatal dolgozók 

részére. Egyszeri támogatás igényelhető akinek veszélybe került a 

megélhetősége (a koronavírus járvány miatt megszűnt a munkaviszonya; 

legalább 30 napig fizetés nélküli szabadságra kényszerült, munkáltatója 

legalább 30 napra mentesítette a munka alól és fizetést sem kapott, az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

mailto:polgarmester@belvaros-lipotvaros.hu
mailto:polgarmester@belvaros-lipotvaros.hu
mailto:koronavirus@erzsebetvaros.hu
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8. kerület
06-80 277-256 (zöld 

szám)
info@jozsefvaros.hu 

bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, 

csekkbefizetés, kutyasétáltatás, szociális 

étkeztetés

Az Önkormányzat honlapján közzéteszik az orvosok elérhetőségét 

(onkormanyzat-jozsefvaros.hu)

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

9. kerület
06-80-399-399

06-1-217-0519
virusinfo@ferencvaros.hu

melegétel-kiszállítás, bevásárlás, 

receptkiváltás, csekkbefizetés, 

kutyasétáltatás

Mentálhigéniás vonalak:                                                       

+36-70-797-4314 , +36-70-797-4315

+36-70-797-4316, +36-70-797-4338

+36-70-797-4340, +36-70-797-4348

Háziorvosok elérhetőségei a honlapon: 

https://www.ferencvaros.hu/aktualitasok/egy-rendelo-sem-zar-be-a-

keruletben-egeszsegugyi-informaciok/  Ötvenezer vásárolt szájmaszkot 

juttatnak a kerületi háztartásokba. Jogi tanácsadás: +36-30-826-2804 

ingyenesen

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

10. kerület
06-80-205 271              

06-80-202 435

tájékoztatás kérhető az 

elérhetőségeken, bevásárlás, 

gyógyszerkiváltás

Háziorvosok elérhetőségei a honlapon: 

https://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/194155.pdf?v=2721e6

562ebe07d702eb1260cb09f69a   Ingyenes jogi tanácsadás: 

kobanya.jogsegely@gmail.com 433 8387                                                                               

Lelki segélynyújtás: pszichologus2020@gmail.com  Kórházba kerülők 

állatáról gondoskodnak: kobanya@segitoangyalok.hu,  +36-70 539 3220

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

11. kerület 372-4566          koronavirus@ujbuda.hu 

napi egyszeri melegétel biztosítása, 

gyógyszerek kiváltása, alap 

élelmiszercsomag biztosítása; 

mozgáskorlátozottak egészségügyi 

intézetbe eljuttatása, lelki segélynyújtás,  

háziállatok sétáltatása, eledel beszerzése

8-16 óra között

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

12. kerület
06-30-6446278          

06-30-6309725 
infopont@hszk.hu

alapvető élelmiszerek, létfontosságú 

gyógyszerek beszerzése, házhoz 

szállítása, napi egyszeri meleg étel 

biztosítása

8-16 óra között.
Figyelemfelhívás: Önkormányzat által megbízott segítők megbízólevéllel 

és azonosító kártyával rendelkeznek

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

mailto:info@jozsefvaros.hu
mailto:virusinfo@ferencvaros.hu
mailto:koronavirus@ujbuda.hu
mailto:infopont@hszk.hu
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13. kerület

350-3112                        
452-4100                                        

06-80-200306  

0630/467-09-37     

0630/450-34-95

SzocialisSzolgKozpont@bp13.hu
bevásárlás, ügyintézés, gyógyszer 

beszerzés, lelki tanácsadás

8-16 óra között, a 0630/450-34-95 telefonszám 

minden nap 8-20 óra között

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

14. kerület

799-9081 (xx)                

305-3185  (yy)             

06-80-203-804 (yy)

segítseg@bpxv.hu 
70 év feletti időskorúak ellátása (xx-el 

jelölt telefonszám)

8-16 óra között 70 év felettieknek heti 1 

alkalommal bevásárolnak (élelmiszer, 

tisztítószer,gyógyszer, csekkbefizetés)                     

Kérés: e-mail és (yy-el jelölt telefonszám)                                                            

szociális étkeztetésről információ: 

https://www.bpxv.hu/hirek/kozlemeny-a-

szocialis-etkeztetes-biztositasarol                                                       

Az Önkormányzat munkatársainak névvel ellátott, Jegyző által aláírt 

névtáblájuk van.                                                                            A bevásárlást 

a Zuglói Polgárőrség és a Zuglói Rendészet (ZKNP) végzi. Élelmiszer, 

gyógyszer, tisztítószer  lebonyolítást kérni lehet a Garay Klárától  06-70-

605-6064.  A társasházak online felületeket nem használóit is értesítsék.

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

15. kerület
06-80-203-804,          

305-3185
segítseg@bpxv.hu

Heti egyszer bevásárolnak, kiváltják a 

gyógyszert, befizetik a csekket. Kérni az 

alábbi elérhetőségen: 

https://segitunk.bpxv.hu/

A húsvéti ünnepi hétvégén minden kerületi háztartásba 2-2 maszkot  és 

egy kiadványt, amely a segítségkérés formáiról szól, a legfontosabb 

információkkal.  A kiadvány elérhető digitálisan is: 

https://www.yumpu.com/hu/document/read/63196066/gyakori-

kerdesek-es-valaszok-koronavirus-veszelyhelyzet-idejere                                                                                  

Életképek - kerületi  közéleti-információs magazin elérhető a honlapon 

keresztül - járványhelyzettel kapcsolatos információk, tájékoztatások 

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

16. kerület 06-20-940-7652 kabinet@bp16.hu

bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyintézés    

Élelmiszercsomag a 70. életévüket 

betöltött kerületieknek 

Időseket és a fogyatékossággal élőket is segítik

Biztosítják az otthoni szociális ellátást a kórházakból hazatérő, 

gondozásra szoruló kerületieknek, amennyiben a család nem tudja 

vállalni az ellátást. Igénylés:  06-20-940-76-52, kabinet@bp16.hu  FFP2-es 

maszkot és fertőtlenítő spray-t osztanak ki a kerületi szakrendelő 

orvosainak, a háziorvosoknak és a Területi Szociális Szolgálat 

munkatársainak.

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

17. kerület
253-3360       

20/548-0811 

350 húsvéti csomagot osztottak szét az ellátásuk alatt lévő 

szépkorúaknak

mailto:SzocialisSzolgKozpont@bp13.hu
mailto:segítseg@bpxv.hu
mailto:segítseg@bpxv.hu
mailto:kabinet@bp16.hu
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TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

18. kerület 296-1306 info@bp18.hu
szükséges élelmiszer, tisztítószer és 

gyógyszer beszerzése

elérhetőség: munkanapokon 8:00 és 16:00 óra 

között

Segélyvonal mentális problémák: 896-4337   Egyedülálló polgárok 

kórházi tartózkodása alatt felügyelet nélkül maradó ebükről, vagy zárt 

térben tartott macskájukról - díj ellenében - gondoskodnak:296-1351 

(Polgm. Hiv. Ügyfélszolg.Osztály)                 

https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/19561-tajekoztato-

haziallatok-elhelyezeserol

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

19. kerület
06-80-277-455       

06-80-277-456
koronavirus@bm.gov.hu

Védőfelszereléseket biztosítanak az 

egézségügyben és a szociális gondozásban 

dolgozóknak. Óvintézkedések az 

idősgondozásban: a kerületi Nyugdíjasházban 

lakók maszkban közlekedhetnek, a kórházból 

visszakerülőket elkülönítik. 

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

20. kerület

283-0283                      

286-3048                     

06/20/515-1047         

06/20/514-8327

idos@pesterzsebet.hu segítségkérés otthonmaradás esetén

Járvánnyal kapcsolatos információkat, 

tájékoztatásokat tartalmazó Pesterzsébeti Újság 

és TV elérhető a honlapon 

(https://pesterzsebet.hu/) keresztül

Háziorvosok elérhetőségei a honlapon:                            

https://pesterzsebet.hu/veszelyhelyzet-miatti-orvosi-rendelesek/ 

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

21. kerület
06-20-518-9150        

06-70-458 6102  
krizis telefonszám, (éjjel-nappal hívható)

szociális étkeztetés továbbra is müködik                            

Gépkocsival rendelkező önkénteseket várnak 

étkezés kiszállítására: 

intezmenyfelugy@budapest21.hu               

Polgármesteri Hivatal tel: 1/427-6100  Humán 

Szolgáltatások Igazgatósága: 425-2408

A városvezetés háromezer szájmaszkot vásárolt, ezret felajánlottak a 

kerületnek. A maszkokat egészségügyi intézmények és a szociális 

területen dolgozó veszélyeztetett szakemberek között osztják szét. A 

Szent József Otthon idős lakóinak, az ott dolgozóknak is többször 

használatos, mosható textil maszkokat vittek.                                                                       

Háziorvosok elérhetősége a honlapon keresztül: 

https://www.csepel.hu/hireink/informaciok-a-

koronavirusrol/item/12739-haziorvosi-es-gyermekorvosi-elerhetosegek-a-

veszelyhelyzet-idoszakaban-csepelen

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

mailto:info@bp18.hu
mailto:koronavirus@bm.gov.hu
mailto:idos@pesterzsebet.hu
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22. kerület
226-0179                   

226-0559                        

06-20-227 4917

70ellatas@bp22.hu     

segitunk@klauzalhaz.hu 
8-16 óra között                                                                                            

Figyelemfelhívás: segítők csak telefonos 

egyeztetést követően és önkormányzati 

azonosító igazolvánnyal keresik fel az igénylőket    

Hétvégén hangos bemondó jár 10 órától 

hasznos tanácsokkal

Honlapon (budafokteteny.hu) számos kezdeményezés elérhető 

(kerületiek által készített textilmaszkok biztosítása azoknak, akik nem 

tudtak szerezni, hetente egységcsomagok eljuttatása, Maradj Otthon 

Segélyszolgálat, logisztikai központ a Klauzál házban)

TELEFON E-MAIL SEGÍTSÉG MÓDJA EGYÉB JÓ GYAKORLAT

23. kerület
06-30-9787798          

06-30-155-5394 
sot@ph.soroksar.hu élelmiszer beszerzése, gyógyszerkiváltás munkaidőben

Nem csak az időseket, hanem a fogyatékkal élőket is segítik azonos 

módon.   Szájmaszkokat biztosítanak kérelemre, amelyet házhoz 

szállítanak

mailto:70ellatas@bp22.hu
mailto:70ellatas@bp22.hu
mailto:sot@ph.soroksar.hu

