Tisztelt Taktaharkányiak!
2020. március 11-én a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzet
kihirdetéséről döntött. Az erre alapuló összes hatályban levő helyi intézkedést a következők
szerint foglalom össze.
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda ás Bölcsőde
Kérjük, hogy az óvodás és bölcsődés gyermekek a veszélyhelyzetre tekintettel 2020.
március 16. napjától maradjanak otthon. A hiányzást az intézmény igazoltnak tekinti.
Amennyiben indokolható és igazolható, hogy a szülők nem tudják megoldani az otthoni
gyermekfelügyeletet, ügyeleti rendben az intézmény fogadja a gyermekeket. Az intézmény
csak láztalan, egészséges gyermeket vesz át. Bővebb felvilágosítás Kisné Lovas Ilona
óvodavezetőtől kérhető a 06-47-378-362, vagy a 06-30-351-5897 telefonszámon.
Közétkeztetés
A gyermekek esetében a szünidei gyermekétkeztetéshez hasonlóan az étkeztetést
biztosítjuk azok számára, akik azt nyilatkozatban kérik. Az egyszeri étkezés a Konyhán
(Taktaharkány, Magtár u. 17.) vehető át. Az intézményt nem látogató óvodások és bölcsődések
11.30-12.00 között, az alsó tagozatosok 12.00-12.30 között, a felső tagozatosok 12.30-13.00
között, a vendégétkezők 13.00 órától jelentkezhetnek az ételért. Az ételhordó edényt
mindenkinek magának kell biztosítania. Akinek nincs, korlátozott számban a Konyha tud
biztosítani.
Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetést továbbra is biztosítjuk az eddigi ellátottak részére.
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés módja a következők szerint alakul:
az ügyfél keresse az ügyintézőt a 06-47-378-001, vagy a 06-47-378-003 telefonszámon.
Személyes találkozóra csak azt követően kerülhet sor, ha a telefonos egyeztetést követően erre
az ügyintéző kéri az ügyfelet.
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál az
ügyintézés módja a következők szerint alakul: az ügyfél keresse a családsegítőt a 06-47-578013 telefonszámon. Személyes találkozóra csak azt követően kerülhet sor, ha a telefonos
egyeztetést követően erre az ügyintéző kéri az ügyfelet.
Fogorvos
A veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás
nyújtható.
Egészségügy

Kérünk minden külföldről hazatérő taktaharkányit, hogy hazatérése után telefonon tájékoztassa
háziorvosát és lehetőség szerint 14 napra vonuljon önkéntes karanténba.
A betegség leggyakoribb tünetei





A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás,
hasmenés, légszomj.
Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat
betegnek.

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek érzi magát?
Ha Ön vagy egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy fertőzött területen (pl. ÉszakOlaszország) járt, vagy Ön akár itt Magyarországon fertőzött személlyel érintkezett és a
fenti tünetei jelentkeznek, akkor az első legfontosabb teendők:
·

Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!

·
Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja
fel háziorvosát!
Dr. Kiss Gábor: 06-47-378-550. Dr. Szikszai Elek Sándor: 06-47-378-544.
·

A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.




Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és
o a) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati
csoportba, tehát nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül.
A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel
céljából. Ennek eredményéről a háziorvos értesíti Önt.
o b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel,
akkor a mentő a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára vagy
járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol az elkülönítése,
az ellátása és a mintavételezés megtörténik.
A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek,
amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem.

·
Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi
megfigyelés alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos
lefolyású.
Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertőződik valaki, a legtöbb esetben – az influenzához
hasonló tünetekkel – enyhe lefolyású a betegség.
A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes.
Rájuk kell legjobban vigyáznunk! Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos

betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan
meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy
cukorbetegség, valamint az idősebbeknél.
Idősek segítése
Fokozottan figyelnünk kell az idősekre. Az idősek lehetőleg tartózkodjanak otthon, a
másokkal való találkozást szorítsák minimálisra. Ne menjenek közösségbe. Ehhez
kapcsolódóan kérem a hozzátartozókat, hogy elsősorban ők segítsék az időseket a
mindennapokban, különösen bevásárlásban, ügyintézésben.
Amennyiben elkerülhetetlen, saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az
élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti
időben látogathatja. Ebben az időszakban a 65 év alattiak az élelmiszerüzletet, drogériát,
piacot vagy gyógyszertárat nem látogathatják.
A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete 2. §-a alapján a 70. életévüket betöltött
személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne
hagyják el.
Amennyiben az idős honfitársunknak nincs közvetlen segítsége, a bevásárlást, a szükséges
gyógyszerek beszerzését nem tudja megoldani és vállalja, hogy lakóhelyét vagy
tartózkodási helyét nem hagyja el, akkor a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ
segítséget nyújt részére. Ha idős honfitársunk a lakóhely elhagyására vonatkozó vállalását
megszegi, a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ megszünteti a segítő közreműködést.
Kérem, hogy amennyiben erre irányuló kérésük van, azt munkaidőben 06-47-378-780,
munkaidőn túl a 06-47-578-006 telefonszámon jelezzék.
Védőnői ellátás
A tanácsadások szünetelnek, ez vonatkozik az oltásokra és a státuszvizsgálatokra is. A
várandós tanácsadásokra telefonon előre megbeszélt időpontokban sor kerül.
A látogatások indokolt esetben történnek. A kapcsolatot a védőnők elsősorban telefonon
tartják az ellátottakkal.
Az iskolai tanácsadások és oltások a tantermen kívüli, digitális munkarend idején szünetelnek.
A védőnői szolgálat elérhetősége: 06-47-378-010.
Rendezvények
A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete 4. §-a alapján rendezvény helyszínén a
résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés
helyszínén tartózkodás tilos. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása,
továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
A Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy a labdarúgó bajnokságok mérkőzéseit
határozatlan időre felfüggeszti.

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete 5. §-a alapján tilos a könyvtár látogatása.
Temető
Tekintettel a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének 2020. március 16-án
megjelent közleményére és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én
megjelent közleményére a taktaharkányi köztemetőben a temetési szertartások ravatalozó
használatának kizárásával, a sírnál történnek.
Az iskolások tanulásának elősegítése
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2016 (XI. 4.) önkormányzati
rendelet 4. § (4) bekezdése alapján 2020. március 24-től az év végéig nem kaphat települési
szociális támogatást[1]
a) az a szülő, akinek gyermeke a tantermen kívüli, digitális munkarend alapján 8.00 és 14.00
óra között nem tartózkodik a lakóhelyén, tartózkodási helyén,
b) az a nagykorú tanuló, aki a tantermen kívüli, digitális munkarend alapján 8.00 és 14.00 óra
között nem tartózkodik a lakóhelyén, tartózkodási helyén.
Amennyiben hozzátartozóik, fiatalabb ismerőseik ebben nem tudnak közreműködni, az
időseken túl az önkéntes karanténba vonulók részére segítünk a bevásárlásban, gyógyszertár,
posta intézésében.
Ha segítséget kérnek, jelezzék a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központba, munkaidőben
06-47-378-780, munkaidőn túl a 06-47-578-006 telefonszámon a jelentkezők számára az
önkormányzati alkalmazottak megoldják a vásárlást, gyógyszerkiváltást, postai csekkek
befizetését. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Szociális ellátás
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2016 (XI. 4.) önkormányzati
rendelet 9. § (1) bekezdése alapján ha a rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatásokra
(különösen ápolási célú települési támogatás, közgyógyellátási célú települési támogatás,
megváltozott munkaképességűek települési támogatása, lakhatási célú települési támogatás)
való jogosultság veszélyhelyzet ideje alatt szűnne meg, akkor a jogosultság a
veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig meghosszabbodik.
Taktaharkány, 2020. március 27.
Dr. Szemán Ákos
polgármester

