TISZTELT SEREGÉLYESI LAKOSOK!
2020. március 11. napján rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az ország
teljes területére a koronavírus-járvány miatt.
A koronavírusos megbetegedés során várhatóan körülbelül a lakosság 25-45 százaléka betegszik majd
meg klinikai tünetekkel. Ez Magyarországon mintegy 2,5-4,5 millió megbetegedést jelent egy 10-15 hétig
tartó járvány alatt egy, vagy több egymást követő szezonban. A megbetegedési ráta és a lefolyás azonban
jelentősen különbözhet az egyes korcsoportok között. A világjárvány során a korona vírusban
megbetegedettek között a halálesetek aránya várhatóan jelentősen magasabb lesz, mint szezonális
influenzajárványok idején. A magyarországi világjárvány során körülbelül 10.000 fő többlethalálozásra
lehet számítani.
A jelen tájékoztatás írásakor azzal a tudomással bírunk, hogy nincsen koronavírusos megbetegedés a
településünkön. De ez a helyzet – bármennyire is reméljük ennek ellenkezőjét – megváltozhat. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a járvány terjedését megfékezzük. Ehhez viszont elengedhetetlen az
Önök fegyelmezett és jogkövető magatartása is. Ezt előre is tisztelettel köszönjük.
A mai napon (2020. március 14. szombat) rendkívüli válságértekezlet került megtartásra, melynek
eredményeképpen több korlátozó intézkedést kell bevezetnünk.
2020. március 16-tól határozatlan ideig:
Seregélyes:
-

Településünkön valamennyi rendezvény elmarad, beleértve a májusi falunapot is.

-

A közösségi (családi, sport, vásározás, olvasói találkozó stb.) eseményeknek az önkormányzat
nem biztosít helyszínt, ez vonatkozik Művelődési Házra és a Könyvtárra is.

-

Az önkormányzati személyszállítás (idősek nappali ellátójába történő beszállítás) felfüggesztésre
került.

-

Sportesemények nem kerülnek megtartásra.

Polgármesteri Hivatal:
A személyes ügyfélfogadás korlátozásra kerül. Kizárólag Hétfőn és Szerdán: 8-11.30 óráig és 13-16
óráig, Pénteken: 8-11.30 óráig történik a Hivatal előterében.
A személyes jelenléttel járó események megtartása helyett elektronikus kapcsolattartást
kezdeményezzenek minden olyan esetben, amikor az alaptevékenység biztosításához nem feltétlenül
szükséges a személyes jelenlét, vagy azt jogszabály nem írja elő. A postai úton, elektronikus úton, vagy a
telefonon történő ügyintézés továbbra is folyamatos.
A szükségszerűen személyes jelenléttel járó ügyintézés (Anyakönyvi ügyek) csak az ügyintézővel való
telefonos úton, illetőleg elektronikus levélben történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges, amennyiben
ennek szükségességét kollégáink is indokoltnak tartják.
Amennyiben elengedhetetlen a személyes jelenléttel járó ügyintézés, a Hivatal épületében a védőmaszk
viselése, annak használata kötelező!
Közintézmények:
-

Iskola: semmilyen rendezvényt nem fogad, termeit bérelni nem lehet.

-

Óvoda - Bölcsőde: ügyeleti rendben működik, azaz csak kisebb, néhány fős csoportban azt a
gyermeket fogadják, akinek a felügyelete egyáltalán nem megoldott.

Szolgáltatók:
-

Orvosi rendelő: A recepteket TELEFONON kérjék. RECEPTÍRÁSRA NE MENJENEK BE A
RENDELŐBE!!!!!!!!!

Az elektronikus recepteket NEM csak a beteg válthatja ki magának, hanem bárki. A kiváltáshoz
szükséges a kiváltó személy személyi igazolványa és annak a betegnek a TAJ kártyája, akinek a
nevére szól a recept. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családtagok egymásnak is kiválthatják a
gyógyszereket anélkül, hogy a papír alapú receptért be kelljen mennie a rendelőbe. A rendelőbe
kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező!
-

Gyógyszertár: A gyógyszertárban egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat.
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Seregélyesi lakosoknak a következő teendőket
irányozzuk elő:

-

Maszk használata a közterületeken.

-

Aki a megbetegedés jeleit észleli magán vagy hozzátartozóján, telefonon hívja a háziorvosát.

-

Kerüljék a külföldre utazást!

-

A korona vírussal érintett országokból való hazaérkezést (vagy hozzátartozó hazaérkezését)
követően 14 napig kötelező hatósági házi karantént tartani! Érkezésüket munkaidőben, a lehető
leghamarabb jelezzék a +36-22-447-002-es telefonszámon.

-

Felhívjuk a kereskedelmi, és vendéglátó egységek üzemeltetőit, a szükséges óvintézkedések
megtételére.

-

A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt
otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. Köteles
saját használati tárgyait, háztartási eszközeit, textíliáit használni, azokat otthonában tisztítani és
tárolni. FIGYELEM: A karantén betartása rendőri karhatalom igénybevételével is
kikényszeríthető.

-

Kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, a puszit, az ölelést és a kézfogást!

-

Kerüljék a tömeget, tartsunk legalább 1 méter távolságot egymástól!

-

Kisebb boltokban, postán, egyéb közforgalmú helyeken csak annyian tartózkodjanak egyszerre,
ahány pult/kiszolgáló ablak rendelkezésre áll!

-

Kérjük, az ünnepi, családi szertartásokat, illetőleg sporteseményeket halasszák el!

-

Mossanak gyakran kezet szappannal vagy használjanak kézfertőtlenítő oldatot!

-

Ne érintsék az arcukat, szájukat, orrukat szennyezett kézzel!

-

Ne köhögjenek, tüsszentsenek a tenyerükbe, hanem inkább az alkarjukkal vagy zsebkendővel
takarják el a szájukat!

-

Szellőztessenek gyakran, mozogjanak sokat, fogyasszanak vitaminokban gazdag ételeket,
gyümölcsöt, nyers zöldségeket!

-

Vigyázzunk idős rokonainkra: lehetőség szerint ne ők vigyázzanak a gyerekekre!

Kizárólag csak tájékoztatás céljából Seregélyes Önkormányzata néven facebook oldala indul.
Ajánlom továbbá: https://koronavirus.gov.hu/
Bízva a közös felelősségtudatban, köszönöm együttműködésüket.
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