ÚJABB LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
FONTOS! OLVASSÁK EL!!!
Dudar község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020.03.16-i rendkívüli
ülésén a koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Korm.rendelettel a Kormány által az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar

állampolgárok

egészségének

és

életének

megóvása

érdekében

Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet okán az alábbi döntéseket
hozta:
1. Az önkormányzati fenntartású Kiskópé Óvoda és Bölcsőde 2020.március 18tól zárva tart. A szülők igénye alapján, s csak indokolt esetben, az intézmény
munkanapokon biztosítja a kisgyermekek napközbeni, kiscsoportos felügyeletét
(visszavonásig érvényes). Kizárólag csak azok vehetik igénybe az intézményt,
akik a gyermekek felügyeletét semmilyen módon nem tudják megoldani! Több
munkahelyről kaptunk már tájékoztatást, hogy mindenképpen segítik a
kisgyermekes szülőket, kérjük, egyeztessenek munkaadóikkal! A bölcsőde és
óvoda zárva tartása alatt a gyermekek étkeztetését az önkormányzat nem tudja
biztosítani, akik viszont indokoltan az intézményben, felügyelet alatt állnak, ők
kapnak étkezést is. Kérjük, egyeztessenek az intézmény megbízott vezetőjével!
2. Az iskolások étkeztetésével kapcsolatban az iskola és a melegkonyha
felmérést végez, s amennyiben a szülők igénylik (írásbeli nyilatkozat), a
tanulók részére a napi egyszeri étkezés biztosított lesz. A körülményekre és
kapacitásokra való tekintettel azonban fontos tudni:
-

az iskolás gyermekek ebédjét (csak ebéd) a szülőknek vagy a
gyermekeknek kell elvinniük a Melegkonyha Intézménytől (Dudar,
Hunyadi u. 13.). Ebben az esetben kérjük, akik az ebédért érkeznek,
fegyelmezetten, nem tömörülve és kint várakozzanak, míg a kollégák
az ételt kiadják

-

az ebéd átvételének időpontja, hétfőtől péntekig, 11.30 órától 13.30
óráig tart, ezt szükséges betartani
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az ebédet egyszer használatos, műanyag ételtárolókban adják ki a

-

kollégák, melyeknek a költségét hónap végi elszámolással, a
szülőknek kell kifizetniük
3. A szociális étkezők a megszokott módon kapják az ebédet, náluk annyi a
változás, hogy a hivatalnál történő térítési díj befizetése legközelebb május
elején lesz, az addigi adagokat egyszerre fogjuk leszámlázni.
4. A külső étkezőket bizonytalan ideig nem tudjuk kiszolgálni, kérjük szíves
megértésüket!
5. A felnőtt háziorvosi rendelés vonatkozásában, a rendelő bezárásra nem kerül
sor. Kérjük, hogy kizárólag halaszthatatlan, sürgős és indokolt esetben
látogassák személyesen a rendelőt! Lázas, köhögős beteg előzetesen
telefonon kérjen időpontot! A receptek felírása nem igényel személyes jelenlétet
az orvossal, a gyógyszerek kiváltásának módját a gyógyszertárral egyeztette
doktornő. Kérjük, szükség szerint telefonon érdeklődjenek és kérjenek
segítséget!
6. A gyermek háziorvosi rendelés vonatkozásában, a rendelő bezárására nem
kerül sor. Kérjük, hogy kizárólag halaszthatatlan, sürgős és indokolt esetben
látogassák gyermekeikkel a rendelőt! Lázas, köhögős gyermeket kizárólag
időpontra lehet vinni, melyről a rendelővel egyeztetni kell! A receptek felírása
nem igényel személyes jelenlétet az orvossal, a gyógyszerek kiváltásának
módját

a

gyógyszertárral

egyeztette

doktornő.

Tanácsadás

általános

vizsgálatok vonatkozásában nem lesz, csak a fontos vizsgálatokra hívják be a
kicsiket. Oltást is kizárólag előre egyeztetett időpontban, szigorú beosztással
kapnak a gyermekek! Kérjük, telefonon érdeklődjenek és kérjenek segítséget!
7. Az olyan időseket, ahol a településen nincsenek közeli hozzátartozók
(gyermek)

felkeressük

és

segítséget

biztosítunk

a

bevásárlás

és

gyógyszerkiváltás területén! Kérjük az időseket, nem hagyják el otthonaikat,
nagyon vigyázzanak egészségükre! A fiatalokat pedig kérjük, fokozottan
segítsék szüleiket, nagyszüleiket a járvány idején, de kerüljék a személyes
érintkezést!

2

8. 2020. június 30-ig az önkormányzat semmilyen rendezvényt, programot,
klubfoglalkozást nem tart! Kerüljük a csoportos, közösségi együttléteket!
9. A parkok, közterületek csoportos látogatását kerülni kell, gyülekezni
nagyobb létszámban, a veszélyhelyzetre tekintettel nem ajánlott!
10. A településen lévő autóbuszváró helyek napi szintű fertőtlenítéséről az
önkormányzat dolgozói gondoskodnak.
11. 2020. március 16. napjától (visszavonásig) a Dudari Közös Önkormányzati
Hivatalban szünetel a személyes ügyfélfogadás. A Hivatallal kizárólag postai
úton, telefonon, vagy e-mailben szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a
következő elérhetőségek valamelyikén: Postacím: 8416 Dudar, Rákóczi Ferenc
utca 19. Telefon: 06/88 487-002 E-mail: onkormanyzat@dudar.hu
ELÉRHETŐSÉGEINK
Intézmény/szogáltatás

E-mail

Tel.:

Dudar Község

onkormanyzat@dudar.hu

06-88-487-002

Önkormányzata
Dudari Közös

tothedinakitti@gmail.com
onkormanyzat@dudar.hu

06-88-487-002

Önkormányzati Hivatal
Felnőtt háziorvosi

drnagyilona11@citromail.hu 06-88-487-007

rendelő
Gyermek háziorvosi

06-30-256-2998
dugyerek@gmail.com

rendelő

06-88-487-188
06-30-360-9112

Dudari Melegkonyha

dudarkonyha@gmail.com

06-88-487-185

Kiskópé Óvoda

kiskopeovoda@gmail.com

06-88-487-021

Hivatalos információkhoz ezeken az elérhetőségeken juthatnak, s a folyamatos szigorításokról,
eljárásokról is itt találnak megbízható leírásokat!
Honlap: www.koronavirus.gov.hu
Telefon: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456 (csak szükség esetén hívja!)
E-mail: koronavirus@bm.gov.hu
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