TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUS MEGFÉKEZÉSE ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
KÉTBODONYI LAKOSOK RÉSZÉRE

Felhívom tisztelt lakosok figyelmét, hogy a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett

veszélyhelyzetre tekintettel a tömeges megbetegedéssel járó humánjárvány
következményeinek

elhárítása érdekében az önkormányzatnál az ügyfélfogadás 2020. március 17-tól határozatl
an

ideig a következők szerint módosul:

Az ügyfélfogadás 2020. március 17. napjától határozatlan időre szünetel.

Kérjük, hogy ügyeiket – amennyiben az a jellegét tekintve lehetséges – elektronikus úton

(kozos.hivatal@gmail.com), ügyfélkapun keresztül, telefonon, sms-ben, postai úton intézzék.

A hivatal munkatársaival történő kapcsolattartás:

A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel telefonon
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(Berta Tímea 06-30-422-1093 vagy Boskó-Dénes Henrietta 06-30-264-0654 számokon)

előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben (pl. haláleset) - lehetséges.

Egyéb kérdés megválaszolására, kérem az alábbi számokon érdeklődjön:

Halász Judit polgármester: 06-20-250-8166

Jele Tibor jegyző: 06-30-895-5929

____________________________________________________________________________
__

A Rétsági Járási Hivatal osztályvezetője értesíti a lakosságot, hogy a Járási Hivatalnál

foglalkoztatott ügysegéd 2020.03.16.-tól visszavonásig nem látja el a települések látogatásával

kapcsolatos ügysegédi teendőit.

Kormányablak: 06-35-795-034

Hatóság és Gyámügy Osztály:06-35-795-043

Foglalkoztatási Osztály: 06-35-550-118
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A Kétbodonyi Művelődési Ház, Könyvtár és Ifjúsági klub határozatlan ideig zárva tart !

Orvosi rendelésről, még nincs hivatalos információnk ! A receptek felírása telefonon

lehetséges a romhányi rendelő telefonszámán: 06-35/355-257. A falugondnok

természetesen a gyógyszereket kiváltja.

-A falubusz kórházba, járóbeteg szakrendelésre átmeneti ideig nem szállítja a betegeket.

-A vírusos tüneteket észlelők telefonok keressék meg rendelőt (06-35/355-257),

ne hagyják el az otthonukat!

A rétsági járóbeteg ellátás 2020.03.-16-tól előre láthatóan 2020.03.31.ig zárva lesz,

semmilyen szakorvosi ellátás és betegelőjegyzés nem lesz.

IDŐSEK VÉDELMÉBEN:

-Kérjük, hogy az idősek (65 év felettiek) maradjanak otthon!
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Bolti bevásárlásukat lehetőleg családtagjaik intézzék. Amennyiben nincs lehetőségük, az

önkormányzat felé jelezzék, a helyi üzletekből az alapvető élelmiszerek beszerzésében

tudunk segítséget nyújtani.

MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN:

Munkába, csak akkor menjünk, ha teljesen egészségesek vagyunk.

A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés), egyéb akut betegség

(hasmenés, hányinger) hőemelkedés, láz esetén maradjunk otthon és TELEFONON kérjünk

segítséget a háziorvostól. Ne menjünk a rendelőbe, csak abban az esetben, ha ezt a háziorvos
kéri.

A megnövekvő telefonhívások miatt legyünk türelmesek a rendelő hívásakor.

Láz (38 C fölött), hirtelen kezdődő erős köhögés, légzési nehezítettség esetén azonnal hívjuk

telefonon a háziorvosi rendelést, vagy az orvosi ügyeletet. Semmiképp ne menjünk
személyesen oda,
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csak telefonon konzultáljunk az orvossal, aki egy részletes kikérdezést követően dönt a
teendőkről.

Mossunk gyakran kezet meleg szappanos vízzel, szellőztessünk gyakran, fertőtlenítsük az ajtók
kilincseit.

Hazaérkezést követően azonnal mossunk mindig kezet. Mossuk a kezeinket szappannal
legalább 1 percig,

majd meleg vízzel alaposan öblítsük le. Kézmosást követően tanácsos az arcunkat is
megmosni.

Nyilvános helyeken történő kézmosást követően csak papírtörölközőt használjunk, melyet
kézmosás

után ne dobjunk el, azzal fogjuk meg a mosdó ajtajának kilincsét.

Tartózkodjunk otthon. Idős emberek egyáltalán ne hagyják el otthonukat, a munkaképes korúak

csak a munkába menjenek, majd a halaszthatatlan ügyintézéseket követően ők is
tartózkodjanak

otthon gyermekeikkel együtt.

Ne menjünk moziba, színházba, hangversenyre, sporteseményre, piacra ne üljünk be
vendéglőbe,
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kávézóba, kocsmába, még a kocsmaudvaron se ácsorogjunk, akkor sem, ha csak néhányan
vagyunk,

mert minden csoportosulás növeli a vírusterjedés veszélyét. Legyünk viszont sokat a szabad
levegőn,

kiránduljunk, kertészkedjünk, túrázzunk.

Halasszuk el a családi rendezvényeket (születésnap, névnap, lakodalom, házassági évforduló,

keresztelő…),ne menjünk senkihez sem beteglátogatóba, ne látogassuk meg az újszülötteket
és a

fiatalok se szervezzenek és tartsanak most semmilyen baráti összejövetelt, bulit.

Ha haláleset történik a családban, csak a legközvetlenebb családtagok vegyenek részt az
elhunyt

temetésén.Minden olyan helyen, ahol idegenekkel együtt kell hosszabb-rövidebb ideig
tartózkodnunk,

tartsunk 1 méternél nagyobb távolságot a másik embertől. Különösen figyeljünk erre a boltok

pénztárainál történő sorban állásoknál, várakozásoknál boltokban, gyógyszertárban, orvosi
rendelőben,
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vagy a rendelő előtt történő várakozásnál, autóbusz megállóban és a munkahelyeinken is.A
szükséges

bevásárlásokat előre tervezett bevásárló listával, célirányosan végezzük, a lehető legkevesebb

időt töltve a boltokban.

Előre is köszönöm megértésüket, türelmüket, kérem együttműködésüket!

Kétbodony, 2020. március 16.

Halász Judit

polgármester
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