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Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Horváth Sándor - polgármester

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Egy Kínában dolgozó
fiatalember levele
Azért írom ezt le, mert aggódom a családomért, barátaimért, szeretteimért.
Tények:
1. Nem vagyok félős, sem pánikra hajlamos típus.
Február 24-én Kínába, Pekingbe költöztem, a
koronavírus országának fővárosába.
2. Jelenleg tünetmentes vagyok, az elmúlt két hét
gond nélkül telt.
3. Már a Liszt Ferenc reptéren maszkban voltam,
a kezemen gumikesztyű, a zsebemben kézfertőtlenítő, ezeket azóta is használom/viselem, ha
elhagyom a lakást.
4. Olyan országból jöttem, ahol rajtam kívül mindenki ezt teszi! Egy 25 millió fő lakosú városban az elmúlt 2 hétben egyetlen „hülyét” láttam, akin nem volt maszk. Mindenki máson van.
Az éttermekben, kávézókban (már ami nyitva
van) megmérik a testhőmérsékletem, rögzítik
a telefonszámom és a nevem - hogy ha 2 hét
múlva megjelennének a tünetek, vissza tudjanak követni és értesíteni minden lehetséges
fertőzöttet. Ezeket az adatokat minden nap feltöltik egy online rendszerbe. Ezen kívül folyamatosan fertőtlenítik az utcákat, tereket, IKEAban a teljes kiállítóteret...
Emiatt a fegyelmezettség miatt biztonságban
érzem magam.
Amiért a szeretteim féltem:
1. Magyarország nincs erre felkészülve: már januárban sem tudtam maszkot venni Győrben,
Budapesten, vagy akár Szekszárdon . Másfél
hónap keresés után kemény 90 darabot tudtunk összegyűjteni. És akkor még sem Olaszországban, sem Németországban, sem Magyarországon nem volt fertőzött. Ha jól olvasom,
vírustesztet csak a 3 fő tünet együttese esetén
csinálnak. A megelőző intézkedések is váratnak
magukra: a mozik, éttermek, szórakozóhelyek
nyitva, az iskolák üzemelnek, az emberek mozgását nem rögzítik, a nyilvános helyeken nem
mérnek testhőmérsékletet.
2. Azt tapasztalom az ismeretségi körömben,
hogy sokan nem akarjak összefüggéseiben értelmezni a problémát: „Bebizonyították, hogy
a maszk az egészséges embert nem védi.” Ez
téves. Ha megfertőződsz, körülbelül 2 hétig tünetmentes vagy. Mivel úgy érzed minden rendben van, nem védekezel, inkább körbefertőzöl
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egy rakás embert. De nem csak Te gondolod
így, a többiek is. Ha mindenki egységesen hordaná - lehetséges, Kína jóval nagyobb ország
és hordják - akkor nem fertőződtél volna meg,
mert a téged megfertőző beteg is hordta volna.
De ugye senki nem hordja, mert hát az milyen
gáz...
3. Mindegy, hogy faluban vagy városban élsz. Elég,
ha a pénztáros lány/srác ugrott fel hétvégén
Pestre bulizni. Ha elkapta, akkor ott van a te
falvadban, városodban.
4. 		Magyarország tranzit ország. Nem Irániak vagy
más nációk fogják tömegesen behozni, hanem
a Nyugat-Európából hazasiető magyar, román,
ukrán vendégmunkások, akik megállnak az autópályán enni, dohányozni, időt tölteni. A magyarok pedig szimplán a családhoz térnek haza.
De elkaphatod a munkahelyeden egy beszállítói látogatás alkalmával is. Rengeteget utazunk,
rengetegen utaznak az országba és az országon
át. Abban bízni tehát felesleges, hogy nálunk
nem fog széles körben elterjedni. Máris elterjedhetett, csak tart a 2 hét lappangási idő.
Mindezt minden politikai nézettől függetlenül írtam le azért, mert ideje lenne komolyan venni a
veszélyt. Nem érdemes a magyar egészségügyet
szapulni, mert ha emiatt kórházba kerülsz, már
egy rakás hibát vétettél, és részben Te vagy az oka
annak, hogy élvezned kell a kórház nyújtotta szolgáltatásokat.
Mit tehetsz Te?
- Ideje kötelességednek érezni a maszk hordását!
Aki nem hordja, figyelmeztetni annak fontosságára. Ha hülyének néz, kerüld el nagy ívben.
- Ideje kézfertőtlenítőt hordani magaddal és rendszeresen használni!
- Ha teheted, dolgozz otthonról, ha nem teheted,
csökkentsd minimálisra a személyes kontaktust!
Nincs kézfogás, közös ebéd kis térben, megbeszélés 10 főnek egy 5 fős tárgyalóban.
- Maradj távol a koncertektől, mozitól, csoportos
rendezvényektől!
- Csak olyan emberekkel érintkezz kis körben (pl.:
baráti sörözés négyen otthon), akik a fenti intézkedéseket betartják!
- Ne kelts pánikot, ezt az egészet lehet higgadtan
és okosan kezelni!
Talán ez most otthonról nézve nevetségesen hangzik, de itt az emberek ezekkel az
intézkedésekkel érték el azt, hogy Kína túl
van a nehezén. Otthon most kezdődik, kérlek legyetek felelősségteljesek és nagyon
óvatosak!

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Jelen dokumentumot készítette: a Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága
Lezárás dátuma: 2020. 03. 15.

Fertőződés elkerülése – alapvető szabályok
Mindenki számára
- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében kiemelten fontos, hogy
MINDENKI TARTSA BE az alábbi óvintézkedéseket, segítsen betartani a környezetében:
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emberi érintkezések,
csökkentése



személyes higiéne betartása



felületek rendszeres tisztítása, fertőtlenítése



szervezet védekezőképességének megtartása



tünetek jelentkezésekor korai orvoshoz fordulás



hiteles információkból folyamatos tájékozódás

találkozások

lehető

legnagyobb

mértékű

EMBERI ÉRINTKEZÉSEK KERÜLÉSE


Lehető legkevesebb emberrel kerüljön fizikai kapcsolatba!



Ha teheti, maradjon otthon!
o nagyszülőket ne látogassa
o utcára ne menjen
o vendéglátó helyeket kerülje
o fodrászhoz, kozmetikushoz ne menjen
o tömegközlekedést ne használja



Tartsa be az 2 méteres távolságot más személyektől!



Kerülje a szokásos üdvözlési formákat (puszit, kézfogást, ölelést)

SZEMÉLYI HIGIÉNE




SEREGÉLYES
SEREGÉLYESNAGYKÖZSÉG
NAGYKÖZSÉGÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZATILAPJA
LAPJA

AAlap
Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzata
– Seregélyes,
Széchenyi
u. 5.u. 5.
lapalapítója:
alapítója:
Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzata
– Seregélyes,
Széchenyi
Felelős
címe:
Seregélyes
Polgármesteri
Hivatal
Felelősszerkesztő:
szerkesztő:Vargáné
VargánéKovács
KovácsEdit
Edit• Szerkesztőség
• Szerkesztőség
címe:
Seregélyes
Polgármesteri
Hivatal
Kiadásért
felel:
Horváth
Sándor
polgármester
• Tördelés,
nyomdai kivitelezés:
KékTamás
Elefánt István
Nyomda
Kiadásért
felel:
Horváth
Sándor
polgármester
• Nyomdai
előkészítés:
www.nds.hu
www.kekelefant.hu
• 22/338-674
• info@kekelefant.hu
• Felelős vezető: Nagy Attila
Nyomda: Kék Elefánt
Nyomda
www.kekelefantnyomda.hu

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA



Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és
folyóvízzel, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel!
o hazaérkezés után
o ételkészítés előtt és közben
o étkezés előtt
o WC használatot követően
o folytatás
tüsszentés,
köhögés, orrfújás után
a 2. oldalon
o beteggel érintkezés előtt és után
o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után
Mosson kezet a „kézhigiéne öt momentuma” alapelvnek megfelelően,
o benedvesítés
o beszappanozás
o dörzsölés
o öblítés
o szárítás
Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!
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Csekklista a háziorvosok számára a COVID-19 fertőzésre gyanús betegek megítéléséhez
A TELEFONÁLÓ SZEMÉLY ALAPADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE
Vezetékneve és keresztneve
Telefonszáma
A BETEG SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ALAPADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
Vezetékneve és keresztneve
Tartózkodási helye (pontos cím)
Telefonszáma, email címe
A BETEG SZEMÉLY DEMOGRÁFIAI, EGÉSZSÉGI ÉS JÁRVÁNYÜGYI JELENTŐSÉGŰ ADATAI
Neme
☐ Férfi
☐ Nő
Születési dátuma (ÉV.HÓ.NAP)
Foglalkozása
[A] Az alábbi tünetek bármelyikét
☐ Láz (≥38 ºC)
☐ Köhögés
☐ Légszomj
tapasztalja-e?
Tünet(ek) kezdete (ÉV.HÓ.NAP)
[B1] Járt-e a tünetek megjelenése ☐ Nem
előtti 14 napban új koronavírus által ☐ Igen, az alábbi területen/országban:
érintett területen/országban?
(A lista naponta ellenőrizendő az
Nemzeti Népegészségügyi Központ
honlapján: https://www.nnk.gov.hu/,
és a telefonáló számára felsorolandó!)
[B2] Került-e szoros kapcsolatba a ☐ Egy háztartásban él új koronavírus fertőzött beteggel
tünetek megjelenése előtti 14 napban ☐ Személyes kapcsolatba került új koronavírus fertőzött
megerősítetten vagy valószínűsítetten beteggel (2m-en belüli távolság, 15 percnél hosszabb idő)
új koronavírussal fertőzött személlyel? ☐ Zárt légtérben tartózkodott új koronavírus fertőzött
beteggel (2m-en belüli távolság, 15 percnél hosszabb idő)
pl. munkahely, osztályterem, kórházi beteglátogatás)
☐ Repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban
ült az új koronavírussal fertőzött betegtől VAGY az 2019nCoV fertőzött beteget ápolta VAGY a repülőgép
személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg
ülőhely szektorában látott el szolgálatot
☐ Az előírt egyéni védőeszközök alkalmazása nélkül a
COVID-19 beteg közvetlen ellátásában/ápolásában részt
vett, vagy aki laboratóriumi dolgozóként COVID-19 beteg
mintáit kezelte
Megjegyzés:

A BETEG SZEMÉLY COVID-19 GYANÚ SZEMPONT SZERINTI MINŐSÍTÉSE
☐ GYANÚS ESET*

☐ NEM GYANÚS ESET

*Akár [A]+[B1] alapján, azaz a felsorolt tünetek bármelyike fennállása mellett teljesült az utazási kritérium a
megelőző 14 napban, akár [A]+[B2] alapján, azaz a felsorolt tünetek bármelyike fennállása mellett bármilyen
formában szoros kontaktja volt valószínűsített vagy megerősített új koronavírus esetnek a megelőző 14
napban.
4. oldal
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VÉDJE
MAGÁT
A FERTŐZÉSTŐL!
MIRE ÜGYELJEN?

Kerülje a kapcsolatot felsőlégúti tünetekkel rendelkező
embertársaival!

Köhögéshez, tüsszentéshez használjon zsebkendőt, használat után
azonnal dobjon ki, majd mosson kezet vízzel és szappannal, vagy
használjon alkoholos kézfertőtlenítőt!
Csak tiszta kézzel érintse szemét, száját és orrát!

Rendszeresen mosson kezet szappannal legalább 20 másodpercig.
Amennyiben erre nincs lehetőség, alkalmazzon alkoholos
kézfertőtlenítőt!
Kerülje a zsúfolt helyeket, sorban állás közben ügyeljen arra,
hogy legalább 1 méteres távolságot tartson!

MIT TEGYEN, HA...

COVID-19 vírus fertőzésre jellemző tünetei (láz és/vagy köhögés és/vagy
nehézlégzés) vannak

ÉS
A tünetek kezdetét megelőző 14 napban

az új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt

VAGY

érintkezett igazoltan fertőzött személlyel

NE MENJEN
KÖZÖSSÉGBE!

NE MENJEN ORVOSI
RENDELŐBE, KÓRHÁZBA,
GYÓGYSZERTÁRBA!

HÍVJA TELEFONON
HÁZIORVOSÁT!

FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE FEL A WWW.KORONAVIRUS.GOV.HU WEBOLDALT.
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Tisztelt
Seregélyesi Lakosok!
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Jelen dokumentumot készítette: az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága
Lezárás dátuma: 2020.03.14.

Tájékoztató gyógyszerkiváltási lehetőségekről

Az EMMI IV/239/2020/EAT iktatószámú körlevele alapján 2020. március 17-től rendelőnkben a következő változások lépnek érvénybe:

20-30
másodperc

Szappanozás
Tegyen a kezére
szappant!

Dörzsölés

Dörzsölje be a kezét
20-30 mp-ig!

Öblítés

Öblítse le a kezét
folyó vízzel!

Nedvesítés

Folyó vízzel
nedvesítse be a kezét!

Szárítás

Törölje szárazra
a kezét!

Helyes
kézmosás
Ne felejtse el!
Az Ön kezére is kerülnek
vírusok és baktériumok.
Ezért:
Ne fogja meg az arcát
feleslegesen, és mosson
kezet naponta többször!

1. A rendeléseket a szokott időben megtartjuk,
azonban a korábban kiadott időpontokat töröljük.
2. A rendelő felkeresésére kizárólag halaszthatatlan esetben van lehetőség.
3. A várók zsúfoltságának elkerülése érdekében
a várót 5 perccel a rendelés kezdete előtt
nyitjuk ki, a váróban maximum 1 beteg tartózkodhat, a rendelőben csak az ellátandó
beteg, illetve a személyzet tartózkodhat.
A rendelet szerint a rendelési idő alatt telefonos konzultációs lehetőséget biztosítunk.
4. Légúti fertőzésre utaló tüneteket mutató beteg a rendelőt nem keresheti fel, a körlevél
szerint a rendelő személyzete jogosult utasítani a pácienst arra, hogy térjen vissza otthonába és az ellátás távkonzultáció keretében
folytatódik.
5. Ugyanez a helyzet azokkal a páciensekkel is,
akiknek személyes vizsgálata nem tűnik feltétlenül indokoltnak.
6. Akut légúti tünetekkel rendelkező beteget
otthonában vizsgálni tilos.
• Ha nincs nehézlégzése, telefonos távkonzultáció történik.
• Ha nehézlégzése van az Országos Mentőszolgálatot kell értesíteni (112)
7. Otthonukat elhagyni képtelen idős betegek
ellátása elsősorban távkonzultáció keretében
történik.
8. Módosultak a Szőlőhegyi rendelések időpontjai:
- Felnőtt rendelés minden szerda 8:0010:30 (a telefonos konzultáció a központi
rendelési időben is folyamatosan biztosított:
06-30/965-9006).
- Gyermek rendelés csak hétfőn 11:30-12:00
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy türelemmel
kezeljék a rendkívüli intézkedéseket! Mindenkit
kérek a fenti szabályok betartására.

Mikor?
 étkezés előtt
 WC használat után
 amikor megérkezik
valahová
 tüsszentés, köhögés,
orrfújás után
 állat érintését követően

Segítő együttműködésüket
köszönöm: Dr. Nemes Csaba

COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban
ELEKTRONIKUS VÉNY ESETÉN
(eRecept)

PAPÍR ALAPÚ VÉNY
ESETÉN

Van nyomtatott felírási igazolása?
Orvos adhatja ki a beteg kérésére.
(14 éves kor alatti beteg esetén kötelezően.)

Nem

Igen

“eRecept”
a felhőben

Ki jelenik meg a gyógyszertárban?

Beteg vagy
megbízottja vénnyel
együtt jelenik meg a
gyógyszertárban

Beteg

Megbízott

Szükséges adatok

Szükséges adatok

Saját TAJ száma és
személyi igazolványa
(vagy útlevele)

Beteg TAJ száma és a
megbízott személyi igazolványa
(vagy útlevele)

A gyógyszer kiadója az adatokat rögzíti

Gyógyszer kiadása

Kiadási bizonylat aláírása
A gyógyszer átvevője által. Ezt a gyógyszertár megőrzi.

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk
az Ön szíves rendelkezésére:
06 80 277 455 és 06 80 277 456

www.koronavirus.gov.hu

koronavirus@bm.gov.hu

www.fb.com/koronavirus.gov.hu

Jó tanács: Ha hideg van, gyakran mosson kezet!
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Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkársága
COVID-19 tájékoztatási kommunikációs csoport

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
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Koronavírus: minden, amit
tudni kell a házi karanténról
A kihirdetett veszélyhelyzet keretében a kormány
rendkívüli intézkedéseket rendelt el az immár
világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány
megelőzésére. Ezek sorába tartozik a hatósági házi karantén elrendelésének lehetősége. A
hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok
betartását a rendőrség ellenőrzi, az abban élők
ellátásáról pedig szükség esetén a település polgármestere gondoskodik. Gyakorlati tudnivalók a
karantén szabályairól.
Az új koronavírus-fertőzés miatt meghozott rendkívüli
kormányintézkedések szerint a hatóság nemcsak
kórházi karanténra, hanem hatósági házi karanténra is kijelölhet potenciális fertőzötteket.

a hatósági házi karanténra kijelölt személynek a háztartási szemetet pedig dupla zsákba helyezve kell a
szemétkukába tenni. Postát, áruszállítót fogadhat, az ajtóban átveheti a küldeményt, mert ezek
az esetek nem számítanak szoros kontaktusnak.
Ugyanígy átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától az ételt is, amit hoztak neki.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) összeszedte a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos főbb
kérdésekre a válaszokat.
Kötelező alávetnem magam a járványügyi intézkedéseknek?
Igen. A járványügyi intézkedések kötelezők, tehát nem kell
hozzá a beleegyezésünk, ezeket akár az egyén szabadságá-

Azok a magyar állampolgárok is hatósági házi karanténba kerülnek, akik Olaszországból, Kínából,
Dél-Koreából és Iránból érkeznek az ország területére, akkor is, ha tünetmentesek.
Ők a Magyarországra való belépés során, egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek – írják a koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon.
Akiknél a vizsgálat az új koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, azokat karanténban helyezik el.
Akiknél azonban nem merül fel a vizsgálat
során fertőzés gyanúja, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat.
Őket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi,
a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok
betartását pedig a rendőrség ellenőrzi. A házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodást a családnak, hozzátartozóknak kell megoldaniuk. Ha egyedülálló személyről van szó, akkor
segít az önkormányzat, de az ellátás költségeit a
karantéba helyezett személy fedezi.
„Azok a magyar állampolgárok, akiknél az alapos orvosi vizsgálat során az új koronavírusfertőzés gyanúja nem
merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhel�lyel vagy tartózkodási hellyel, a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét vagy a kijelölt
karanténban kerülnek elhelyezésre” – olvasható a közleményben.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

kontaktszemélyeknél (a beteggel szoros kapcsolatban lévő vehetik el a telefonodat és más tulajdonodat sem!
személyeknél) az utolsó kontaktust követő 14 napig tart.
Egy terület, épület zárlata addig marad fenn, amig ezt a Minden egészségügyi beavatkozást hagynom kell,
járványügyi helyzet indokolja.
vagy van, amit megtagadhatok?
Megtagadhatom, hogy karanténba tegyenek?
Nem.A járványügyi intézkedéseknek mindenki köteles alávetni magát. Ha ellenállsz, akár erőszakkal is végrehajtják
az intézkedést!
Jogom van látogatót fogadni, ha karanténba kerülök?

A karantén nem jogi kategória, de arra lehetőség van, hogy
egyes területeket lezárjanak. Ez azt jelenti, hogy a lezárt
területet nem lehet elhagyni és nem lehet oda bemenni
sem. Ez a terület lehet akár csak egy-egy épület, de lehet
akár egy egész település vagy megye is. Hogy miben korlátozhatják a lakosokat, arról feljebb olvashatsz bővebben.
Milyen ellátást kell biztosítani a karanténban lévők számára?

Csak olyan beavatkozásokra vagy kötelezhető, amik a járvánnyal vannak összefüggésben! Előírhatják, hogy bizonyos
vizsgálatoknak alá kell vetned magad, a vírus kitenyésztéséhez mintát kell adnod, vagy gyógyszert kell szedned, de
ez csakis a járvány diagnosztizálása, kezelése és megállítása
érdekében történhet. Semmilyen más egészségügyi beavatkozásnak nem vagy köteles alávetni magad!

Mivel a karantén lényege az, hogy a fertőző betegeket elkülönítsék, valószínű, hogy nem fogsz tudni látogatót fogadni. A virtuális kapcsolattartás viszont nem korlátozható!
Tehát telefonon, interneten bárkivel beszélhetsz és abba
sem szólhat bele senki, hogy mit mondasz el – a szólásés véleménynyilvánítási szabadságot nem lehet járványügyi
okokra hivatkozva korlátozni!

Ahhoz, hogy egy gyerek karanténba kerüljön, kell
a szülő hozzájárulása?

Ha karanténba kerülök, az betegszabadságnak minősül?

Kell-e tájékoztatni a gyerek állapotáról a szülőket?
Hogyan érdeklődhet a szülő?

Nem. Akit „közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek”, vagyis karantén alá helyeznek, az jogilag keresőképtelennek minősül. Aki így válik keresőképtelenné, annak nem
betegszabadság jár, hanem már az első naptól táppénzt kap.
A törvény szerint ugyanakkor társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő kiesett munkajövedelmet
(és esetleges egyéb költségeket is) az állam megtéríti.

Igen, mégpedig részletes és kielégítő tájékoztatást kell adni.
A legjobb az, ha a kórház megad egy elérhetőséget, ahol
a szülők érdeklődhetnek, de természetesen személyesen
is meg kell adni a megfelelő tájékoztatást. Nemcsak a szigorúan vett egészségi állapotról kell tájékoztatni a szülőt,
hanem arról is, hogy várhatóan meddig tart az elkülönítés,
és addig milyen módon léphet kapcsolatba a gyerekével.
Fontos, hogy a szülő azzal is tisztába kerüljön, van-e lehetőség személyes tárgyak, játékok, könyvek, ruhák, tisztálkodási eszközök, vagy akár élelmiszer bejuttatására.

Köteles elfogadnia a munkáltatómnak, hogy nem
tudok bemenni dolgozni?
nak korlátozásával is meg lehet valósítani. Az erről szóló
döntés azonnal végrehajtható, ha ellenáll valaki, akkor akár
erőszakkal is érvényt szereznek neki.
Mit jelent az, hogy karantén alá helyeznek egy területet? Miben korlátozhatják az itt élőket?
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Igen. Akit „közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek”, vagyis karantén alá helyeznek, az jogilag keresőképtelennek minősül. A keresőképtelenség ideje alatt pedig a
munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. A karanténnal bevezetett mozgáskorlátozást tehát nem írhatja felül a munkáltató. Viszont ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem
dolgozhatsz! A munkáltató bevezethet például távmunkát,
és előírhatja vagy megállapodhattok, hogy otthonról dolgozz.
Beszélhetek az állapotomról? Posztolhatok képeket közösségi médiában, miközben karantén alatt
vagyok?

Mivel a karanténba nem önkéntes, beleegyezéses alapon
kerülnek az emberek, a kiskorú is karanténba zárható a
szülő beleegyezése nélkül. Ettől még a gyereket is – a számára érthető módon – és a szülőt is tájékoztatni kell!

Meglátogathatom-e a gyerekemet, ha karanténba
kerül?
Ez nagyban függ az elkülönítés módjától, de alapvetően
nem. Ha az egész intézmény nincs lezárva, természetesen
magába a kórházba be lehet menni, de a koronavírus miatt
elkülönített betegek a külvilágtól hermetikusan el vannak
zárva, így a szülők nem mehetnek be a gyerekükhöz.
Ha nincs, aki gondoskodjon a gyerekemről / családtagomról, mi fog velük történni?
Ha a szülő(k) kerül(nek) karanténba, akkor elsősorban ők
maguk gondoskodhatnak arról, hogy a gyereküket rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél helyezzék el. Ennek hivatalos
formája a családba fogadás: a gyámhatóságnál kell kérelmezni, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota miatt a gyermeket más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje.

Bárki esetében elrendelhető járványügyi intézkedés, aki a
koronavírus tüneteit mutatja vagy kapcsolatba került fertőzött személyekkel.

Természetesen igen. A karantén semmilyen körülmények között nem terjedhet ki a szólásszabadság vagy a
véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására! Tehát
nemcsak a karanténról magáról tudósíthatsz, hanem azt
is elmondhatod, hogy milyen az élet odabent, vagy hogy
éppenséggel jó ötletnek tartod-e a zárlatot. Egy dologra
viszont nagyon figyelj: az egészségügyi állapotra vonatkozó
információk különleges személyes adatnak minősülnek. Ha
más is szerepel a képen, videón, hangfelvételen, amit megosztasz, ezt csak akkor teheted meg, ha hozzájárult! Különösen így van ez akkor, ha a megosztott információkból az
illető egészségi állapota is kiderül.

Mennyi ideig tarthat a karantén?

Elvehetik a telefonomat?

Müller Cecília, országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy

A beteg elkülönítése a gyógyulásig tart.A járványügyi megfigyelés ideje az új koronavírusos megbetegedés esetén a

Hacsak nincs valami speciális járványügyi oka (például elviszik letesztelni, hogy megtalálható-e rajta a vírus), nem
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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 eszközöket (tányér, pohár,
evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű,
konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és
tárolni. Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj)
megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost
vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle
kapott utasításoknak megfelelően eljárni.

Ez nagyban függ attól, hogy a karantén milyen formájáról
beszélünk. A kórházban elrendelt járványügyi elkülönítés
esetén az intézménynek biztosítania kell az élelmiszer-ellátást, „egészségügyi textíliát”, vagyis valamilyen pizsamához
hasonló ruhaneműt.
Ki helyezhető karantén alá?

Ha a családbafogadás nem járható út – például azért, mert
nincs olyan rokon, ismerős, aki gondoskodna a gyerekről
– a gyámhatóság ideiglenes hatállyal elhelyezi a gyereket.
Ha a karanténba helyezett felnőtt idős, beteg rokonról
gondoskodik, aki így ellátás nélkül maradna, az önkormányzat szolgáltatásai vehetők igénybe. Minden településen elérhetőnek kell lennie közétkeztetésnek, házi segítségnyújtásnak, nappali ellátásnak. Ezeket az önkományzattól lehet
kérni. Ha valaki nem látható el az otthonában, ún. ápolást,
gondozást nyújtó szociális intézményben – például idősek
otthonában –, vagy fekvőbeteg-ellátásban kell elhelyezni.
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Közérdekű telefonszámok
Telefon
Mobil
Dr. Pap Katalin (háziorvos)
22/447-008
Dr. Nemes Csaba (háziorvos)
22/449-579 30/965-9006
Dr. Horváth Tibor (gyermekorvos)
22/447-122
Dr. Reinitz Zsuzsanna (fogorvos)
22/447-037
Abai Járóbeteg Szakellátó
22/593-020
Székesfehérvári Járóbeteg Szakellátó
22/535-540
Orvosi ügyelet (Székesfehérvár, Seregélyesi út)
22/501-220
Fejér Megyei Szent György Kórház
22/535-500
Mentők
104
Általános segélyhívó
112
Koronavírus Információs vonal
0680/277-455
Védőnői szolgálat - Kassai Márta
22/449-581 30/406-6170
Védőnői szolgálat - Zsuppánné Kucsera Mónika 22/447-041 30/406-7480
Gyógyszerár Seregélyes
22/447-578
Seregélyesi Polgármesteri Hivatal
22/447-002
Anyakönyvvezető
22/447-002/20
Műszaki ügyintéző
22/447-002/14
Adóiroda
22/447-002/13
Gazdálkodás
22/447-002/16
Szociális ügyintéző
22/447-002/18
Gyermekjóléti szoláglat, idősgondozás
Hamvas Bálint
30/695-5538
Adamkó Magdolna
30/695-5070
Óvoda Seregélyes
22/447-022
Általános Iskola Seregélyes
22/447-012
Szakképző Iskola Seregélyes
22/575-002 30/184-9532
Abai Rendőrőrs
22/593-058 70/682-4991
Polgárőrség Seregélyes - Kenderes László
30/220-0409
Fejérvíz Zrt. (központi telefon)
22/535-800
Magyar Posta Seregélyes
22/447-045
Élelmiszerbolt - Pallag Zoltán
22/447-202
Élelmiszerbolt - Coop Seregélyes
22/447-035
Temetkezési vállalkozó - Felföldi Tibor
22/447-275
B3 Takarék Szövetkezet Seregélyes
22/447-021
Falugazdász - Répási Ernő
70/436-2464
Református Parókia
22/447-213
Katolikus Plébánia (Sárosd)
25/261-820
Baptista Szeretetszolgálat (központ)
06 1/381-0084
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 0-24
116-123
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