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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Rendkívüli hírlevél
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele 

2020. 09. 23.

A MASZKVISELÉSRŐL ÉS AZ AOSZ KÁRTYA IGÉNYLÉSEK
EGYSZERŰSÖDÉSÉRŐL 

EGYSZERŰBBEN ÉS GYORSABBAN JUTHAT MINDEN AUTISTA TÁRSUNK
AZ AOSZ KÁRTYÁHOZ

A COVID_19 járványhelyzet során az Autisták Országos Szövetsége számos területen tett

lépést a járványügyi intézkedések betartásából fakadó nehézségek kezelése érdekében. Az

ügyben folytatott levelezéseket, válaszleveleket elolvashatják az érdeklődők az Érdekvédelmi

Naplóban.

Az ORFK-val, valamint egyes tömegközlekedési vállalatokkal folytatott egyeztetéseink során

mindig az egyik legfontosabb kérdés, illetve kérés a partner részéről az autizmus tényének

hitelt érdemlő igazolása. Méltányosságot biztosító partnereink igénye, hogy ez a személy és az

autizmus tényét garantáló, egységes, lehetőség szerint többlet információt nem tartalmazó

módon történjen, ezért szinte minden esetben az AOSZ kártya bemutatását kérik az

autizmusban érintett személyektől a kivételszabály alkalmazásához.

Tekintettel a COVID-19 helyzetben kialakult igényre, az AOSZ elnöksége haladéktalanul lépett,

és döntést hozott az AOSZ kártyára jogosultak köréről, valamint leegyszerűsítette és

felgyorsította az igénylés folyamatát annak érdekében, hogy az igazoltan autizmus

diagnózissal rendelkező személyek minél gyorsabban hozzájuthassanak az állapotuk

igazolására alkalmas kártyához.

2020. szeptember 21-től az AOSZ kártyát minden olyan személy igényelheti, aki az autizmus

tényét orvosi diagnózis bemutatásával igazolja az AOSZ bármely tagszervezeténél. Kérjük,

hogy mielőtt felkeresik az AOSZ irodát, tájékozódjanak holnapunkon.

Tovább…

MASZKVISELÉS AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐ SZEMÉLYEK ESETÉBEN
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A tömegközlekedési vállalatok közül a BKK, a MÁV és a Volánbusz Zrt. pozitívan reagált

megkeresésünkre. Autista társaink nehézségeit figyelembe véve méltányosságot alkalmaznak

az AOSZ kártyát felmutató személyek esetében. Az AOSZ kártyát felmutató személy mentesül

a bírság alól, ha nem tudja viselni a maszkot az említett vállaltok közlekedési eszközein.

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében a 168/2020 (IV.30) Korm. rendelet írta elő a

maszk viselését és a szociális távolság megtartását a boltokban, gyógyszertárakban,

tömegközlekedésben, közösségi területeken. A későbbiekben a szabályszegőkkel szemben

alkalmazható szankciók szigorodtak, illetve a tanévkezdéshez kapcsolódva az oktatási

intézmények esetében is fölmerült a maszkviselés és távolságtartás kérdése. Szövetségünk

számos megkeresést kapott a maszk viselése és a védőtávolság megtartásának nehézségei

miatt, ezért több döntéshozói fórumon folyamatosan jelezzük a problémát, és kérjük, hogy az

autizmussal élő személyek esetében tegyenek kivételt a maszk viselésének és a védőtávolság

megtartásának kötelezettsége alól, illetve, hogy ez az intézkedés központi, transzparens

szabályozás keretében történjen meg. Az ezzel kapcsolatos levelezésünket ITT olvashatják.

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu data.aosz.hu
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