LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Összefoglaló Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 15-én 13:00
órai kezdettel tartott, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos egyeztetéséről, mely Fülöp Adrián Máté
polgármester által került összehívásra.
Jelen voltak: polgármester, jegyző, önkormányzati képviselők, önkormányzati intézmények vezetői,
Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója.
Az egyeztetésen elhangzottak közül az alábbi, mindenki számára fontos tájékoztatást adjuk:
Településünkön jelenleg a koronavírus járvány megelőzésének szakaszában vagyunk, amelyet az
alábbi intézkedésekkel támasztunk alá:
1. Az Orvosi Rendelőben valamennyi rendelés és az orvosi ügyelet továbbra is folyamatosan
működik.
Amennyiben vírusra utaló tünetek jelentkeznek, akkor nem személyesen, hanem telefonon kell
jelentkezni a háziorvosoknál, rendelési időn kívül az orvosi ügyelet telefonszámán (42/312104)
2. A településen lévő gyógyszertárak a megszokott nyitvatartási időben állnak a szolgáltatást
igénybe vevők rendelkezésére. A kiszolgálás rendjét az előírás szerint tartsák be!
3. Az önkormányzati fenntartású óvodát érintően a Képviselő-testület 2020. március 16-tól
határozatlan ideig rendkívüli szünetet rendelt el. Rendkívül indokolt esetben (amikor a szülő
valóban nem tud biztonságos körülményeket teremteni a gyermeke számára ahhoz, hogy
napközben megfelelő felülegyeltet kapjon), jelzéssel élhet az intézményvezető felé.
Az óvodabezárás következtében az intézményi étkeztetésben résztvevő gyermek számára az
Önkormányzat biztosítja a napi egyszeri meleg ételt (ebéd). Az ételt eldobható (egyszer
használatos) edényben biztosítjuk. Az erre vonatkozó igényt szintén az intézményvezető felé
kell jeleznie a szülőknek.
4. A Kormány döntése értelmében az általános iskolai oktatás hagyományos formájában 2020.
március 16-tól előre nem meghatározott ideig szünetel, az oktatást digitális formában az iskola
biztosítja és szervezi. Az ügyeletről és az oktatás menetéről folyamatosan tájékoztatják az
érintetteket.
5. Az időskorúak szociális étkezését az eddig megszokott formában továbbra is biztosítja.
6. A települési könyvtár az eddig megszokottaknak megfelelően fogadja látogatóit, azonban a
csoportos foglalkozások, rendezvények elmaradnak.
7. A köz- és gyermekétkeztetés szabályai:
- Az általános iskola főzőkonyhájából a vendégétkezést és a fizetős gyermekétkeztetést
továbbra is biztosítjuk. Az ebédlőbe és konyhára történő belépés tilos. Az ételek kiadása
egyszer használatos műanyag edényben történik szervezetten.
- Az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult, Szorgalmatos területén lakó gyermekek
részére szintén az általános iskola főzőkonyhája biztosítja a napi egyszeri meleg étkezést.
Az ételek kiadása egyszer használatos műanyag edényben történik.
8. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltsége a telefonos (520034), vagy az elektronikus ügyintézést részesíti előnyben. Személyesen kizárólag előzetes
időpontfoglalást követően tudják fogadni az ügyintézők.
Kérjük, hogy hivatalos és pontos információk megszerzése érdekében a www.koronavirus.gov.hu
oldalon, illetve a Község hivatalos honlapján www.szorgalmatos.hu oldalon tájékozódjanak.
A Képviselő-testület folyamatosan elemzi a helyzetet, s szükség esetén további intézkedéseket
hoz, melyről a lakosságot tájékoztatja.
A járványhelyzet kialakulásának elkerülése érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot,
Szülőket a fentiek fegyelmezett betartására!

