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KÖZLEMÉNY
Szentistván nagyközség Polgármestereként tisztelettel tájékoztatom a
lakosságot, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt
- az intézményvezetőkkel egyeztetve 2020. március 16. napjától az alábbi intézkedéseket vezettük be:
I. Intézmények működése:
1. Az Önkormányzati Hivatalban az ügyintézés korlátozott, a személyes ügyintézés
kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges. Kérjük, hogy ügyeiket lehetőség
szerint elektronikus úton intézzék (ügyfélkapu, e.papír.gov.hu,, önkormányzati hivatali portál)
Továbbá e-mailben, illetve telefonon állunk rendelkezésükre:
Elérhetőségeink:
E-mail: jegyzo@szentistvan.hu, igazgatas@szentistvan.hu, titkarsag@szentistvan.hu,
adougyek@szentsitvan.hu, Időpont egyeztetés: Telefon: 49/438-021).
2.
A Szentistváni István Király Általános Iskola: 2020. március 16-án napjától életbe
lépett a tanórán kívüli, digitális munkarend. A helyi munkarendet a fenntartó Mezőkövesdi
Tankerületi Központ irányításának megfelelően szervezi az intézmény. Az aktuális
működésről az iskola honlapján és facebook oldalán tájékozódhatnak.
Az iskolai gyermekétkeztetés igény-felmérés alapján továbbra is biztosított a menzás és
napközis tanulók számára. Az ebéd az önkormányzat étterméből elvitellel vehető igénybe, az
étel elviteléhez egyszer használatos ételdobozt biztosítunk. Az étkeztetésre vonatkozó igényt a
+36-30-297-0897, illetve a +36-30- 744-5881-es telefonszámon jelezhetik az intézmény felé.
3. A Szentistváni Gézengúz Óvoda március 16. napjától ügyeletet biztosít azon dolgozó
szülők gyermekeinek, akik a gyermekük elhelyezését más módon nem tudják megoldani.
Az Óvoda kizárólag a dolgozó szülők, egészséges gyermekeit fogadja! Az otthon maradó
gyermekek
vezetői
igazolást
kapnak.
4. A Művelődési Házban Minden meghirdetett rendezvény elmarad. A csoportok, klubok
működését, valamint a könyvtári szolgáltatásokat határozatlan időre felfüggesztik. A
személyes ügyfélfogadás szünetel. A gyászjelentéseket és a hirdetéseket e-mailen keresztül
veszik
fel,
továbbá
telefonon
is
állnak
rendelkezésükre:
Telefon: 49/438-104 E-mail:szkultinfo@szentistvan.hu, muvhaz@szentistvan.hu

II. Egészségügyi ellátás:
Háziorvosi ellátás:
Az egészségügyi veszélyhelyzet fennállása alatt CSAK sürgős, akut eseteket látnak el.
A
háziorvosi
rendelések
gyakorlata
is
szükségszerűen
megváltozik:
A váróteremben egyszerre csak öt beteg tartózkodhat! A többiek a rendelő előtt egymástól
legalább 1 méter távolságban várakozzanak. Amennyiben egészségi állapota miatt nem tud
kint
várakozni,
kérik,
hogy
azt
az
asszisztensnőnek
jelezze!
Gyógyszerfelírás e-recept formájában telefonon kérhető a rendelési időben, azt a beteg TAJ
számának bemondásával és személyazonosság igazolásával a hozzátartozó is kiválthatja. nem
szükséges hozzá papír alapú recept (kivéve segédeszköz, kábító fájdalomcsillapító)!
Keresőképtelenség (táppénz) iránti igényüket telefonon keresztül is jelezni tudják. A
legfrissebb miniszteri rendelet értelmében a keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kell
2 hetenként kiállítani. A táppénzes igazolásokat csak a táppénz lezárásakor adjuk ki!
A rutin jellegű labor és nem akut betegséghez kapcsolódó vizsgálatok leleteinek
bemutatása jelen helyzetben halasztható, szükség esetén, telefonon háziorvossal
megbeszélhető.
A közgyógyellátásra való jogosultság a kormány korábbi döntése értelmében a
veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig fennmarad.
Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre
kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama
alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.
Magas láz (38 C fölött), hirtelen kezdődő erős köhögés, légzési nehezítettség esetén
semmiképp ne menjenek személyesen a rendelőbe, telefonon konzultáljanak
háziorvosukkal, ügyeleti időben a háziorvosi ügyelet orvosával, aki a kikérdezést
követően dönt a további teendőkről.
Fogorvosi ellátás:
Kizárólag sürgős, akut ellátásra terjed ki. Ez esetben kérjük, hogy a rendelőn kifüggesztett
telefonszámon kérjenek segítséget.
Védőnői ellátás:
a hét folyamán a védőnői tanácsadás és az aktuális védőoltások beadása még megtörténik. A
továbbiakról a védőnő folyamatosan tájékoztatja az érintett kisgyermekes szülőket,
kismamákat.
A mezőkövesdi Rendelő Intézet tájékoztatása:
2020. március 16. naptól kezdődően a betegek tervezett egészségügyi ellátására csak sürgős
szükség miatt (életveszély, vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerülhet sor.
A fentiek miatt 2020. március 16. naptól kezdődően a Mezőkövesd Városi Önkormányzat
Rendelőintézet szakrendeléseit csak abban az esetben keressék fel, ha az ellátásra sürgős
szükség miatt van szükség.

III. Szociális alapellátás:
A szociális ellátórendszerben az étkezést az eddigiekhez hasonlóan az ebéd kiszállításával
biztosítjuk. A házi segítségnyújtás nem változik, a családsegítés és a gyermekjóléti ellátás
esetén a szolgáltatást előre egyeztetett időpontban, ill. elektronikus formában lehet igénybe
venni (mkcsgysz@gmail.com, telefonszám: 49/313-867)

65 éven felülieknek
A vírusfertőzés szempontjából ez a korosztály a legveszélyeztetettebb, ezért kérjük az
alábbi szabályok betartását:
Lehetőség szerint otthon tartózkodjanak, ne menjenek közösségbe. A bevásárlást,
gyógyszerek kiváltását lehetőség szerint a hozzátartozóik végezzék. Amennyiben nincs
hozzátartozójuk, segítünk. Kérjük, hogy az alábbi telefonszámon jelezzék igényüket:
Baranyiné Petrik Mária szociális referensnél a 30/495-4449-es telefonszámon, illetve az
önkormányzati hivatal 438-021/ 1 mellék telefonszámon.
A továbbiakban az önkormányzat a www.szentistvan.hu oldalán, a facebook oldalakon
keresztül, továbbá a hirdetőtáblára kihelyezett tájékoztatók útján igyekszünk Önöket
folyamatosan tájékoztatni az aktuális tudnivalókról, teendőkről.
A koronavírus megelőzése, illetve terjedésének lassítása közös érdekünk. A vírussal
érintett országokból érkezők karanténba helyezéséről a Népegészségügyi Szolgálat
intézkedik. A karantén szabályainak, valamint a kormányrendeletben foglaltak
betartását a rendőrség ellenőrzi. Amennyiben Önnek tudomása van arról, hogy
ismerőse, szomszédja, rokona koronavírussal érintett országokból érkezik és azt az
érintett hatóságoknak nem jelezte, kérjük, hogy azt a koronavírus.gov.hu internetes
oldalon, az ott jelölt elérhetőségeken vagy a nemzeti népegészségügyi szolgálat
elérhetőségein jelezze.

A fenti intézkedéseket a lakosság egészségének és biztonságának
megóvása érdekében hoztuk, ezért kérem szíves megértésüket, és
a fentiek szigorú betartását.

Szentistván, 2020. március 16.

Dobóné Koncz Judit sk.
polgármester

