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Home office tünteti 
el a határt munka 
és magánélet között    
A válaszadók több mint há-
romnegyede negatív, gátló 
érzésekről, illetve plusz ter-
helésről számolt be, amikor a 
karanténszerű otthoni mun-
kavégzésről kérdezték őket. 
Munkavállalók, cégvezetők 
is feleltek a nemrégiben ké-
szült felmérés kérdéseire. 

Kovács Gábor
gabor2.kovacs@mediaworks.hu

SOMOGY Előnye és hátránya is 
van, foglalta össze kérésünkre 
egy kaposvári édesanya, hogy 
mit él át a mostani home office 
alatt. – Hátrányként jelentke-
zik nálunk, hogy otthon csak 
egy számítógépünk van, és azt 
használja a lányom is az isko-
lai feladataihoz – mondta And-
rea. – További hátrány, hogy ne-
hezen lehet különválasztani az 
otthoni létet a munkaidőtől. Az 
viszont határozott előny, hogy 
én osztom be az időmet, bármi-
kor elvégezhetek egy munkát.

Nagy Amarilla humánmun-
kaerő-tréner szintén online 
dolgozik. – Sokan kényszerül-
nek otthoni munkára, de még 
nem tudják, hogyan kezeljék 
az új helyzetet, és a cégveze-
tők sincsenek felkészülve ar-
ra, hogy a megváltozott szituá-
cióban hogyan vezessék, men-
torálják az alkalmazottaikat – 
mondta Nagy Amarilla. – Ilyen-
kor közeleghet a kiégés, a kilá-
tástalanság időszaka.

A Conextra Team Kft. készí-
tett felmérést az otthoni mun-
káról. A kutatás eredménye sze-
rint a home office a válaszadók 
15 százalékából váltott ki inspi-
ráló érzést, míg 76 százalék ne-
gatív, gátló érzésről számolt be, 
illetve semlegesek maradtak 
9 százaléknyian. Legalább 55 
százaléknyi munkavállalónak 

nehezítettek az otthoni körül-
ményei a hatékony munkavég-
zéshez, mert a családi szerepek-
ből adódó elvárások viszik el az 
időt, vagy egyszerűen a nyu-
godt körülmények nem állnak 
rendelkezésre. Szintén 76 szá-
zalék érez plusz terhelést az ott-
honi munkavégzés miatt.

A jelenlegi helyzetben a leg-
nagyobb nehézséget 33 száza-
léknak az anyagi és egészség-
ügyi aggodalmak jelentik, de 
majdnem hasonló arányban 
vannak, akiknek a legnagyobb 
gondot az elszigeteltség jelen-
ti, illetve akik nem tudják ösz-
szeegyeztetni a munkahelyi el-
várásaikat az otthoni tenniva-
lóikkal.

Minden munkavállaló mellé azért 
mégsem lehet pszichológust állítani
A kutatók szerint a koronaví-
rus okozta krízishelyzet olyan 
érzelmi és stresszállapot táp-
talaja lehet, ami negatívan be-
folyásolja a teljesítőképessé-
get. A felmérés válaszadói sze-
rint 25 százalékban az izoláció 
jelenti a nyomást a lelki egész-
ségükre. Szorongás, félelem, 
kilátástalanság, kétségbeesés 
és agyonhajszoltság léphet fel. 
Minden munkavállaló mellé 
nem lehet pszichológust állíta-
ni, de a munkaadók alkalmaz-
kodhatnak az új helyzethez. 

A cégvezetésnek ilyenkor kell 
meghallgatni, figyelembe ven-
ni az alkalmazottak érzéseit és 
megszervezni a támogató in-
tézkedéseket. Segít, ha a köz-
vetlen felettes támogató kom-
munikációja erősödik, biztatni 
kell, türelmesnek lenni, érdek-
lődni. A teljesítményelvárások 
mérőszámait a jelenlegi hely-
zethez kell igazítani. Lehetősé-
get kell adni a stresszkezelés-
re akár csoportos, akár egyéni 
formában, online konzultáció-
ban egy szakértővel.

Sokszor a nyugodt körülmények sem állnak rendezésre az otthoni munkavégzéshez Fotó: MW 

A legtöbb településen meghosszabbítják a korlátozásokat

Nem lazítanak a parti fegyelmen
BALATON A legtöbb Balaton-par-
ti településen a már koráb-
ban meghozott intézkedéseket 
meghosszabbítják, így Balaton-
berényben sem lehet a hétvé-
gén a közterületeket látogatni, 
sem a strandokat. Balatonfeny-
vesen már egy hete tilos a für-
dőhelyek és a keleti mólószár 
látogatása, ez marad a most is.

Nem látogathatóak a balaton-
szárszói strandok, sem a közte-
rületek, de ugyanígy Balaton-
földvár is fenntartja a korláto-
zó intézkedéseit.

Balatonmáriafürdőn is le-
het korlátozásokra számítani a 
hétvégén, és Balatonboglár, va-
lamint Balatonlelle sem lazít a 

közterületek korábbi lezárá-
sán. Mészáros Miklós balaton-
boglári polgármester megkérte 
a városlakókat, hogy bevásár-
lásaikat ne hétvégén intézzék, 
a nyaralótulajdonosokat pedig 
arra, ha megérkeznek, ők se 
mozogjanak a közterületeken. 
Nem látogathatóak a strandok 
a várdomb környéke, a Szent 
Erzsébet Park, a Gömbkilátó 
és a Kalandpark sem. Zamár-
diban a játszóterek és a kilátó 
tart zárva a hétvégén, a többi 
közterületen nincs konkrét le-
zárás. Viszont hétvégén köte-
lező közterületen és az üzle-
tekben maszk viselése, ahogy 
Szántódon is. Itt sem használ-

hatóak a szabadtéri parkok, 
strandok.

Siófokon a hajóállomás nagy 
parkolója, a Rózsakert, az Iszt-
ria sétány és a Balaton közti 
zöld terület no go zóna. Viszont 
a Jókai parkot használhatják a 
városlakók. Egyirányúvá lesz a 
Mártírok útja, a Batthyány ut-
ca kereszteződésétől, illetve a 
Petőfi sétány. Erre a hétvégé-
re már feloldják a fitneszpar-
kok használatának tilalmát, de 
a maszk viselésén nem változ-
tatott a polgármester.

Fonyódon nincsenek lezárá-
sok, ugyanez a helyzet Bala-
tonkeresztúron és Balatonsze-
mesen is.  Koszorus R.

Országos 
példa is lehet 
a kaposvári 
akcióból 
KAPOSVÁR-BUDAPEST Péntek-
től orvosi tanácsadással bővül 
a Kaposvári Nagypiac szolgál-
tatásainak köre. Fábos Beáta 
immunológus, bőrgyógyász ad 
tanácsokat a koronavírus jár-
vány megelőzésével kapcsola-
tos, információkat a vásárlók-
nak és természetesen a kofák-
nak. De beszélni fog a védőfel-
szerelések helyes használatá-
ról, s arról is, mit tehetünk a 
sok kézmosástól kiszáradt ke-
zünk bőrének ápolásáért.

Megkérdeztük az Operatív 
Törzset, a kaposvári ötlet le-
het-e országosan követendő jó 
gyakorlat. Müller Cecília orszá-
gos tisztifőorvos úgy fogalma-
zott: üdvözli a kezdeményezést. 
– Minden segítség előremuta-
tó, ahol a szakmaiságot képvi-
seljük és segítünk az emberek-
nek – mondta a Somogyi Hír-
lap kérdésére Müller Cecília. – 
Minden jó gyakorlatot érdemes 
átvenni. Somogy megyében 24 
beazonosított fertőzöttről tud-
nak a hatóságok.  Koszorus Rita

A gazdaság 
újraindítását 
tervezik 
KAPOSVÁR Levélben kéri ki a 
helyi vállalkozók véleményét 
Szita Károly, mert az önkor-
mányzat már a gazdaság új-
raindítását tervezi a világjár-
ványt követően. A városve-
zető szerint közös ötletekkel 
és tenni akarással sikerül le-
gyűrni a járvány okozta ne-
hézségeket.

Márciusban 128-cal nőtt a 
nyilvántartott álláskeresők 
száma a tavalyi év hasonló idő-
szakához képest. Köztük van-
nak külföldről hazatérő mun-
kavállalók, közmunkások és a 
helyi vállalkozásoktól elbocsá-
tottak is. Szita Károly hangsú-
lyozta: nem állnak le a beruhá-
zásokkal a vírus idején sem.

– Nekünk most azért kell 
dolgoznunk, hogy amikor visz-
szazökken minden a régi ke-
rékvágásba, akkor legyen ho-
va visszamenniük a munka-
vállalóknak, és a kormány tö-
rekvéseivel összhangban a he-
lyi gazdaságot is újra lehessen 
indítani – mondta.  K.G.

Szent György 
napján bezárnak  
a kapitányságok 
KAPOSVÁR Munkaszüne-
ti nap lesz pénteken a rend-
őrségen, miután április 24-e 
szent György napja, a rend-
őrség napja . A megyei és fő-
városi rendőr-főkapitánysá-
gokon, a rendőrkapitánysá-
gokon és a határrendészeti 
kirendeltségeken is szünetel 
az ügyfélfogadás. A készen-
léti és közterületi szolgála-
tellátás ugyanakkor folyama-
tos lesz.  G. L.

Éremesőt hozott a 
barcsi virtuális 
mazsorett verseny
BARCS rendhagyó módon 
online versenyt hirdetett a 
Magyar twirling szövetség, s 
a jelentkező mazsorettek ott-
honaikban mutathatták be 
a legszebb és legnehezebb 
gördítéses sorozataikat. A bí-
rák hét barcsi lányt is szem-
ügyre vettek. közülük né-
gyen bronz-, ketten ezüst mi-
nősítést kaptak. Míg kaiser 
Vanessza aranyat érdemelt 
produkciójáért.  K. R.

Akik pályáztak, 
nyertek a csúszdák 
felújítására 
BALATON Az összes beadott 
pályázat kedvező elbírálást 
kapott a Magyar turiszti-
kai Ügynökségtől, amelyek 
a csúszdák megújítását cé-
lozták. Így a balatonfenyvesi, 
nyolcvanas évek végén épült, 
évek óta használaton kívülit 
is korszerűsíthetik. A kiírást 
a somogyi Hírlap Médiahajó-
ján jelentette be Guller Zol-
tán vezérigazgató.  K. R.

HÍREK

Új fogadások
Nehezen viselik a sportfoga-
dók, hogy a legtöbb helyen 
szünetelnek a bajnokságok. 
Ezért a hiányzó labdarúgás 
helyett új sportágakat keres-
nek. Az asztalitenisz generál-
ta a legnagyobb forgalmat.

MERT bár mindig fogadni 
kell, arra azért nagy téteket 
még nem mernék tenni, hogy 
mikor lesz vége a járvány-
nak.  K. G.

FELÜTÉS

Gátat szabnának 
a piacvesztésnek  
SOMOGY Több eszközzel is segí-
ti a hazai élelmiszeripari sze-
replőket a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara. Élelmiszer-
ipari igazgatóságuk heti szin-
ten küldi ki feliratkozott tag-
jainak azt a hírlevelet, mely-
ben tájékoztat az ágazat ak-
tuális helyzetéről, ingyenesen 
elérhető vállalkozás-támogató 
szolgáltatásokról és a korona-
vírus járvány miatt meghozott 
kormányzati intézkedésekről. 
Somogyban a somogy@nak.hu 
e-mail címen lehet feliratkozni 
erre a hírlevélre. Minden me-
gyében, így Somogyban is fo-
lyamatosan dolgozik agrárko-
ordinációs munkacsoportjuk. 

A kamara honlapján elérhető 
Piackereső alkalmazás a ha-
gyományos és helyi piacok és 
a kistermelők felkutatásában 
segíti a fogyasztókat. A Piac-
tér alkalmazás a nagyobb té-
telben értékesíteni kívánó ter-
melőket, vállalkozásokat és a 
nagyobb tételben vásárolni kí-
vánó kereskedők, éttermeket 
köti össze, ezzel is csökkent-
ve az esetleges piacvesztések 
hatásait. A NAK Somogy Me-
gyei Szervezete a Dél-Dunán-
túli Regionális Élelmiszer In-
novációs Klaszteren keresztül 
folyamatosan támogatja a me-
gye élelmiszeripari vállalko-
zásait.  Góz LillaMaszkosok Fotó: Németh A.


