ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Végegyháza, 2020. március 30.

Koronavírus veszélyhelyzet
A 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet következtében különleges
jogrenddel járó intézkedések kerültek bevezetésre. Ennek eleget téve mi tesszük a
dolgunkat.
Az iskolákban új oktatási munkarend lépett életbe 2020. március 16-tól, tantermen
kívüli, digitális munkarend van érvényben. A helyi óvodában 2020. március 16.
napjától óvodai szünet került elrendelésre. Ettől az időponttól továbbra is ellátjuk a
közétkeztetést, mind a helyi intézménybe járó iskolások és óvodások, mind pedig a
végegyházi lakcímen élő, de vidéki oktatási intézményekbe járó bölcsődéseket,
óvodásokat, általános és középiskolásokat. A képviselő-testület döntése alapján,
ingyenesen. A veszélyhelyzet kihirdetése óta a szociális étkeztetést mindenkinek
kiszállítással biztosítjuk. A gyermekétkeztetés szintén kiszállítással történik. Jelenleg
összesen 79 fő részesül gyermekétkeztetésben, 30 fő pedig szociális étkező.
Az önkormányzati dolgozókat – miután sikerült beszerezni - elláttuk szájmaszkkal,
valamint kesztyűkkel.
A lakosság részére is biztosítunk ingyenesen szájmaszkot. (igényüket még mindig
jelezhetik!)
Nem a közösségi médiában dicsérjük magunkat, nem teszünk közzé fotókat, hanem
ellátjuk a feladatunkat. Egyelőre – néhány hírrel ellentétben - plusz központi forrást
nem kaptunk.
Idős, vagy mozgásában korlátozott személyeket segítünk, bevásárolunk, a
mezőőreink is segítségünkre vannak.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy Magyarország Kormányának 46/2020.
(III.16.) számú rendelete alapján, ha a településeken a 70 év feletti személyek a lakóilletve tartózkodási helyüket nem hagyják el és erről az illetékes önkormányzatot
tájékoztatják, akkor az ellátásukról való gondoskodás az önkormányzat
polgármesterének feladata.
Kérjük az érintett Végegyháziakat, ha bárkinek tudomása van olyan idős vagy
tartósan beteg végegyháziról, aki segítségre szorul, kérem, hogy jelezzék az
önkormányzatnak az ismert elérhetőségeken (06 68 381-940, vagy 06 30 836 8583),
illetve hétvégén a 06 30 836 8583 telefonszámon, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot
és egyeztethessünk az ellátás érdekében. Az önkormányzat 525 Ft/nap áron egyszeri
étkezést (ebédet) tud biztosítani, kiszállítással, saját ételhordóban.
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Kijárási korlátozás
2020. március 28. napjától 2020. április 11. napjáig a Kormány kijárási
korlátozást rendelt el, amelyre tekintettel ismételten szeretnénk településünk
lakóinak figyelmét felhívni az alábbiakra.
 A lakóhelyet csak munkavégzés, vagy az alapvető szükségletek ellátása
céljából lehet elhagyni!
 A 65 évet betöltött személyek élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
gyógyszertárat 9.00 és 12.00 óra között látogathatnak. Ezen üzletekben 9.00 és
12.00 óra között, az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az idősek
tartózkodhatnak.
 Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös
háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a
másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.
Ügyintézés
Az önkormányzati hivatalban az ügyfélfogadás – a koronavírus-járvány
megelőzése érdekében kihirdetett veszélyhelyzet idején, határozatlan ideig – szünetel.
Az önkormányzati hivatalt csak rendkívüli, indokolt esetben keressék fel
személyesen. A munkatársak telefonon (06 68 381 940 vagy 06 30 836 8583) vagy
emailben (vegegyhazaph@csoki-net.hu) érhetőek el. Kitöltött nyomtatványokat,
valamint bármilyen kérdést, kérést tartalmazó üzenetüket dobják a hivatal bejárata
előtt kihelyezett gyűjtő ládába.
Ugyancsak gyűjtőláda került kihelyezésre az orvosi rendelőhöz, amelybe recept
igényt, vagy a háziorvosnak szánt üzenetet lehet bedobni.
A gyógyszertárban a kiszolgáló helyiségben egyszerre csak egy személy
tartózkodhat, 2020. március 30-tól 11.00 – 12.00 óráig a 65 év felettiek, 12.00 –
13.00 óráig pedig az 65 év alatti korosztály kiszolgálása történik.
A védőnőt telefonon (06 30 400 1614) keressék, a személyes találkozást a
tanácsadóba, egyelőre mellőzzék. Amennyiben mégis halaszthatatlanul fel kell
keresniük a védőnőt, (pl. védőoltás …) az előre egyeztetett időpontban, használják az
épület hátsó részén kiépített új bejáratot, ahol közvetlenül juthatnak a tanácsadóba.
A Könyvtár szolgáltatásai egyelőre szünetelnek, a Művelődési Ház és a tornaterem
zárva tart.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, vigyázzanak magukra!
Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
Vajda Norbert polgármester
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