Közlemény
Orosz Károly Zsolt Nagyhalász polgármestere 2020. március 15-én 10 órára egyeztető
megbeszélésre hívta össze a felállított operatív munkacsoportot.
Nagyhalászban a jelenlegi információk szerint nincs koronavírussal fertőzött személy. Ettől
függetlenül, a város vezetői arra kérnek mindenkit, hogy vegye komolyan az illetékes hatóságok
ajánlásait, és a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szükséges
óvintézkedéseket.
2020. március 14. napján megjelent, és 2020. március 15. napján hatályba lépett a 45/2020. (III.
14.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet 2. §-a felhatalmazza a bölcsődei ellátást végző
intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármesterét,
hogy a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet
rendeljen el. A döntésről soron kívül tájékoztatni kell az emberi erőforrások miniszterét.
Értékelve a helyzetet a polgármester 2020. március 16. napjától (hétfőtől) a Nagyhalászi
Református Óvodában és a Mikrokörzeti Humánszolgálató Központ Tipegő Bölcsődében
rendkívüli szünetet rendel el.
Mindazok számára, akik kiskorú gyermekük napközbeni felügyeletét nem tudják másképp
megoldani, a rendkívüli szünet alatt az óvodákban és bölcsődékben az intézményeknek
biztosítani kell az ügyeletet. A Nagyhalászi Református Óvoda a Nagyhalász, Arany János utca
75. szám alatt lévő székhely óvodában tart ügyelet. Az önkormányzat által üzemeltetett
iskolabusz nem közlekedik, így a külterületi lakott helyről szállított – ügyeletet igénybe vevő óvodások esetében a szülőknek kell megoldaniuk az intézménybe jutást. Az ügyeletet igénybe
vevők étkeztetéséről a bölcsődékben, óvodákban gondoskodunk. A Kormány mellett működő
Operatív Törzs ajánlásának megfelelően arra kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint
otthonukban oldják meg a gyermekek felügyeletét.
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány "A koronavírus miatti új munkarend
bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben" című 1102/2020 számú
határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
2020. március 16. napjától a Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola intézményben 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. Az új munkarendben a tanulók részére
tilos az intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást
nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális
munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek
teljesítésére. Felhívjük a szülők és gyermekeik figyelmét, hogy a tanulók otthon tartózkodjanak
és ne a település közterületein.
A polgármester az Anóka Eszter Városi könyvtár és a Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési
Ház intézmények tevékenységét felfüggeszti. Közösségi rendezvények sem a művelődési

házban, könyvtárban, sem szabadtéren nem kerülnek megtartásra, a könyvtár nem fogad
látogatókat.
A polgármester 10 főben maximálta az esküvőkön rész vehető létszámot, melybe beletartoznak
a házasulni szándékozók és a tanúk, szülők is. A tervezett házasságkötések átütemezése a
polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél kérhető telefonon keresztül.
A polgármester arról is rendelkezett, hogy március 16-ától (hétfőtől) az Ibrányi úti Piac a vírus
terjedésének megakadályozása érdekében visszavonásig zárva tart.
A város temetőjében a zárt ravatalozókban csak az elhunyt közeli hozzátartozói lehetnek, a
többi gyászoló a ravatalozó előtt róhatja le kegyeletét. Megkérjük a gyászolókat, hogy a
temetéseken a személyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást mellőzzék.
A Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal arra kéri az ügyfeleket, hogy a telefonos (42 202-202),
vagy az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben. Az ügyfelek a polgármesteri hivatal
épületébe nem léphetnek be. Személyes megjelenése esetén kizárólag a terasz melletti
ügyfélfogadási ablakban lehet ügyet intézni.
A polgármester a Képviselő-testület által elrendelt ebösszeírást felfüggeszti, ezért kérjük az
ebtartókat, hogy bejelentéseiket az egészségügyi veszélyhelyzet megszűntetését követően
tegyék meg.
Az országos tisztifőorvos rendelkezése alapján a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás
fenntartásában működő fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó
intézményeiben látogatási tilalom van érvényben. Az intézményeknél igényelt szociális
étkeztetést és házi segítségnyújtást továbbra is szervezzük. A Családsegítő Szolgálat
munkatársait kizárólag a 42 202-688-as ügyeleti telefonszámon lehet elérni.
A polgármester arra kér minden nagyhalászi családot, hogy segítsék az idős hozzátartozókat,
szomszédokat az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében. Figyeljenek oda és vigyázzanak
a nagyszülőkre, dédszülőkre és egymásra.
Felhívjuk a lakosság figyelmét a helyzet higgadt és felelősségteljes kezelésére, a személyi
higiéné, kézmosás fontosságára és arra, hogy különösen kerülendő az érintkezés lázas
betegekkel vagy olyan hozzátartozókkal, akik fertőzött területről érkeztek.
Fontos, hogy ha a tünetek jelentkeznek, akkor nem személyesen, hanem telefonon kell
jelentkezni a háziorvosnál vagy ha a háziorvos nem érhető el, akkor az orvosi ügyelet
telefonszámán:
Dr. Földi István

42 202-231

Dr. Gerzon Tamás

70 945 2626

Dr. Táriné Dr. Makó Ilona
Ügyeleti ellátás:

42 202-224

42 200-118

A háziorvosi rendelőket a betegek csak a legszükségesebb esetben keressék fel, ezzel is
csökkentve a személyes találkozások lehetőségét, illetve az egészségügyi dolgozók
leterheltségét. Javasoljuk, hogy az orvosi rendelő várójában egyszerre maximum 10 fő
tartózkodjon, a többiek a rendelő előtt várakozzanak.

A városvezetés által felállított operatív munkacsoport folyamatosan vizsgálja a helyzetet, s
szükség esetén további intézkedéseket hoz. Az esetleges változásokról a nagyhalászi lakosságot
tájékoztatjuk.
Kérjük, hogy a hiteles és aktuális információkat
https://koronavirus.gov.hu/
weboldalon,
valamint
az
http://nagyhalasz.hu/

kísérjék figyelemmel a
önkormányzat
honlapján:

Orosz Károly polgármester arra kéri a nagyhalásziakat, hogy legyenek nyugodtak és
megfontoltak.

Nagyhalász, 2020. március 15.

Orosz Károly Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Laczják István s.k.
jegyző

