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Tárgy: felmentés az autizmussal élő személyeknek a maszkviselés és szociális távolságtartás
kötelezettsége alól

Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott, Országgyűlési Képviselő Úr!
A jelenleg érvényes járványügyi intézkedések maszk viselését és szociális távolság megtartását írják
elő az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön és az iskolákban.
Az autizmussal élő személyek nagy része minden igyekezete ellenére azonban ezeket a szabályokat
nem érti, vagy nem képes betartani, így megoldhatatlan feladatot jelent ezeknek a szabályoknak a
betartása: egyesek nem tűrik meg sem magukon, sem kísérőjükön a maszkot, félelmet okoz
számukra, esetleg dührohammal reagálnak még a feladás kísérletére is; a távolságtartás
követelményét nem értik meg, a kísérésre szoruló autista személyek számára pedig kivitelezhetetlen
az előírás betartása. Ennek okairól olvashatnak a frissen megjelent egészségügyi irányelvben:
http://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/3171/fajlok/2020_EuK_12_szam_EMMI_iranyelv_3.pdf.
Törekvésünk, hogy aki képessé tehető, annak minden segítséget megadjunk a szabályok betartása
érdekében, mert ez mindannyiunk érdeke, ezért felkért szakértőink folyamatosan készítik a
mindenkori aktuális támogató szakmai anyagokat, melyeket honlapunk külön koronavírus aloldalán
(http://aosz.hu/koronavirus/) osztunk meg az érintettekkel. Az intellektuális képességeiben sérült,
súlyos állapotú, érzékelési problémákkal küzdő, vagy a viselkedési rutinokhoz erősen ragaszkodó
autista gyermekeknél és felnőtteknél azonban nem lehetséges eredményt elérni annak érdekében,
hogy maszkot viseljenek, vagy távolságot tartsanak! Így lehetetlenné válik az intézménybe járás, vagy
közösségben való együttlét a szabályok betartásával.
Szövetségünkhöz naponta több tucat segítségkérő levél érkezik. A mind a szakemberek, mind a
szülők részéről egyre nagyobb számban érkező jelzések alapján úgy gondoljuk, hogy a probléma
átfogó jogszabályi rendezése halaszthatatlan, ellenkező esetben számos esetben nem szándékosan,
de szabályt fog szegni a célcsoportunk, ami szükségtelen feszültséghez vezet.
Tisztelettel kérem sürgős intézkedésüket annak érdekében, hogy aki képtelen a maszkot viselni és
a kért távolságot betartani, azt mentsék fel mindenki számára értelmezhető, transzparens
intézkedéssel a maszk viselésének és a védőtávolság megtartásának kötelezettsége alól!
Az pozitív diszkriminációra építő intézkedés elmaradása nem jelent megoldást, mert a hétköznapi
élethelyzetekben meg fognak jelenni azok is, akik a szabályokat nem képesek betartani, így számos

konfliktust, indokolatlan, feszültségekkel teli élethelyzeteket eredményez a szabályszegés nem
csak az autista személyek és családjaik, hanem az egyes élethelyzetekben velünk kapcsolatba
kerülő, vagy munkájukat ellátó személyek tekintetében is.
A mindennapok tapasztalatai szerint a társadalom empatikus, a pozitív diszkrimináció társadalmi
feszültségeket nem gerjeszt, az esetek többségében látható, mindenki számára érzékelhető, hogy
nem várható el a szabályok betartása. A mellékelt dokumentumok nyomán született egyedi
szabályok is ezt támasztják alá. A kivétel igazolásához minden autista személy esetében
rendelkezésre áll az AOSZ kártya, vagy az autizmus tényét igazoló szakértői dokumentum.
Több európai országban már tavasszal, az első szabályok bevezetésénél kivételt tettek a
kisgyermekek mellett az autista személyek tekintetében is. Ilyen példa Anglia és Szlovákia is.
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