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Iktatási szám: 1353/2020 Tárgy: Tájékoztatás: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása  

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő helyi, települési intézkedések meghozatala:   
 

Lakossági tájékoztató! 
Tisztelt sárosdi lakosok! 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére a 

koronavírus-járvány miatt. 

A koronavírus miatt folyamatosan változik az a környezet, ahol a településünk lakóinak is helyt kell állni. Az elmúlt napokban 

folyamatosan érkeznek kérdések az Önkormányzathoz melyekre igyekszünk teljeskörű, hiteles információkat nyújtani. 

A cél minden településen az, hogy megakadályozható legyen a fertőzés terjedése. Ehhez mindenki a saját eszközével tud 

hozzájárulni. Az Önkormányzat a saját döntéseivel, Önök azonban a felelős hozzá állással. Fontos tudni, hogy a jövőben kerülni 

kell a csoportos megjelenéseket, a gyakori személyes kontaktusokat, amelyek a fertőzés terjedését jelenthetik. Ezért kérem a 

lakosság felelősségteljes magatartását a fertőzés terjedésének megállítása érdekében! 

A jelenlegi járványügyi helyzetben Sárosd Nagyközség Önkormányzata kifejezetten törekszik arra, hogy az alapfeladatait 

folyamatosan el tudja látni. A járványügyi felkészülésünk folyamatosan zajlik, mely során intézkedési tervek készülnek az 

Önkormányzat és intézményei feladatállátását érintő egyes kérdésekről. 

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni a mai napig meghozott döntésekről és 2020. március 16-tól bevezetett 

intézkedésekről: 

1. A sárosdi Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája esetében 2020. március 16. napjától rendkívüli 

szünetet rendeltem el, hétfőtől az óvoda csak ügyeleti rendszerben működik Sárosdon. 

Részletes tájékoztatást az intézmény vezetősége ad: Telefon: +36-25/509-328 

E-mail cím: napraforgo@baptistaoktatas.hu 

2. A Kormány döntése szerint a Farkas Gyula Baptista Általános Iskolába új munkarend került bevezetésre: • 2020. március 

16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy 

ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás 

Alaptörvényben rögzített lehetőségét. További információ az iskola elérhetőségein: Tel/Fax: 06-25-509-370/371, Mobil: +3620-

3796874, E-mail: iskola@sarosd.hu 

3. A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg 

is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési 

épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, 2020. március 18-tól napi egyszeri meleg étel 

kiszállítását biztosítjuk. 

4. A Sárosdi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadást korlátoztuk. Személyes ügyfélfogadást nem tartunk. Telefonon és 

elektronikus formában tudják ügyeiket intézni. Személyes ügyfélfogadásra csak rendkívüli esetben van lehetőség, melyet előre 

telefonon leegyeztetnek az ügyintézőkkel. Pénztári befizetés esetén egyszerre egy fő tartózkodhat a hivatalban a pénztár előtt. 

De amennyiben lehetősége van rá, akkor befizetéseit átutalással teljesítse. A szociális étkeztetés díjainak befizetésére a házi 

segítségnyújtó gondozóknál is lesz lehetőség. 

E-mail: hivatal@sarosd.hu 

Telefon: 06/25-511-210 (Mellékek: Adóiroda 5-ös gomb, Szociális, hagyatéki és kereskedelmi iroda: 6-os gomb, 

Anyakönyvvezető: 7-es gomb (mobil: 06/30-940-6934), Pénztár: 8-as gomb) Elektronikus ügyintézés: www.sarosd.hu 

honlapon foglaltak szerint. 

5. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Alapfeladatellátó (2433 Sárosd, Szabadságtér 5.): 

Az ügyfélfogadást ügyeleti formában látják el. Az épületben egyszerre csak egy ügyfél léphet be. Ügyintézés előtt telefonon 

szükséges bejelentkezni: +36-25-511-210 (9-es gomb) Ügyeleti mobil: +36-30-177-8168, +36-30-234-3472. 

Az idősek számára a szociális étkeztetést 2020. március 17-től kizárólag kiszállítással biztosítjuk és a járványra való tekintettel 

a kiszállítási díj nem kerül kiszámlázásra az igénybevevőknek.  

A házi segítségnyújtás szolgáltatást továbbra is biztosítjuk! A házi gondozók figyelmét fokozottan felhívtuk a higéniai szabályok 

betartására és elláttuk őket védőfelszereléssel (szájmaszk, kézfertőtlenítő, gumikesztyű).  

6. Orvosi rendelők: Mivel a vírusfertőzés elkerülésének hatékonyabb alapelve a személyes kontaktus minimalizálása, ezért csak 

indokolt esetben forduljanak személyesen a háziorvoshoz. A koronavírus tüneteinek észlelése esetén haladéktalanul telefonon 

jelezzék a háziorvos felé rendelési időben a I. körzet: 06-25-261-803, II. körzet: 06-25-509-325 számon, rendelési időn kívül 

munkanapokon 8.00-15.30 között a 06-30-288-9394 (Dr. Koroknai Géza), ill. a 06-30-444-6344 (Dr. Steer Katalin) 

elérhetőségeken. Egyéb időszakokban az Abai Kistérségi Ügyeletet a 06-70-632-0577, vagy a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ zöldszámához 06-80-277-455, 06-80-277-456 lehet segítségért fordulni. 

Receptírásra ne menjenek be a rendelőbe. A recepteket telefonon kérjék.  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. 

Gyógyszertárba egyszerre csak két vásárló tartózkodjon. Gyógyszertár telefonos elérhetősége: +36-25-261-818 
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7. Védőnői szolgálat:a védőnői szolgálat esetében korlátozzuk a rendelési időt. Kizárólag telefonos egyeztetés alapján történik 

rendelés, tanácsadás. Kérem, hogy minden esetben vegyék fel a kapcsolatot telefonon a védőnőkkel, akik tájékoztatják Önöket: 

Maróti Dóra +36-30-749-8818, Márkus Kinga: +36-30-689-3887. 

8. Közösségi színterek, Művelődési Ház, Könyvtár, Kézművesház, Sport létesítmények: 

A fent említett intézmények esetében határozatlan ideig a nyitvatartást, látogatási lehetőséget megszüntetjük. Minden 

rendezvényt, klubfoglalkozást, próbát, edzést további intézkedésig felfüggesztünk. 

9. A településen működő üzletek, vendéglátóipari egységek, posta, trafikok tekintetében kértem az üzemeltetőket, 

tulajdonosokat készítsenek intézkedési tervet a járvány megelőzésére és korlátozzák az üzlethelyiségben egy időben tartózkodók 

számát és folyamatosan végezzék el a megfelelő fertőtlenítést, valamint fokozottan figyeljenek a hígéniai szabályok, ajánlások 

betartására. 

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét az alábbiakra: 

• Ha tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek a házirorvoshoz, hanem 

telefonon hívják a háziorvosukat! 

• Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint 

a tömegközlekedést!   

• 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! 

• 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 +36-25-511-210-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! 

Felhívás az idősekhez és családtagjaikhoz! 

A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért arra kérjük őket, hogy fogadják meg a fent említett fontos 

tanácsokat, amivel jelentősen csökkenthető a fertőzés veszélye. Fontos, hogy a családtagok is most jobban figyeljenek az idős 

hozzátartozóikra! 

Külön kérem a település 60 év fölötti lakosait, hogy csak nagyon indokolt esetben hagyják el otthonaikat. Amennyiben 

igénylik a szociális házigondozók segítséget tudnak nyújtani a gyógyszerkiváltásban, élelmiszer beszerzésben. Ezügyben 

keressék fel: Gálné Szabó Klaudia szociális szakmai vezetőt a +36-25-511-210 (9-es gomb), ügyeleti mobilok: +36-30-177-

8168, +36-30-234-3472 elérhetőségein.  

Ha pl. valamely családtag (unoka, gyerek) a közelmúltban külföldi fertőzött területen járt vagy előfordulhat, hogy valaki olyannal 

érintkezett, aki fertőzött, most lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb szüleivel, nagyszüleivel! 

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

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az idősekre! 

Jelenleg minél inkább bezárkózunk, azzal tesszük a legjobbat magunknak és a társadalomnak. Aki csak teheti figyeljen erre. 

Jobb magunkat korlátozni, mint megvárni a központi korlátozások bevezetését. 

A bevezetett intézkedések -nálunk is és máshol is- a járvány tömeges elterjedésének megelőzését próbálják biztosítani. 

Kifejezett kérésünk, hogy a higiéniára, az utazási korlátozásokra, a közösségi terekre vonatkozó előírásokat mindenki felelősen 

tartsa be! Előzetes jelzések alapján a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet akár hetekig, hónapokig eltarthat. Számítunk 

ezért arra, hogy a megelőző, védekezési tevékenységet is hosszabb ideig fenn kell tartani a teljes közösség számára! 

Kérem Önöket felelős magatartásukkal vigyázzanak magukra, egymásra, és idős lakótársainkra! 

Az intézkedések változása esetén további tájékoztatás kerül közzétételre a lakosság körében. 

Sárosd, 2020.03.16.  

    

Tisztelettel:      Dunkl Gergely  

             polgármester 


