
Tisztelt Lakosok! 

 

A koronavírussal kapcsolatosan megtett Kormány általi intézkedésekhez 

kapcsolódóan Sály  Község Önkormányzata a településen működő intézmények 
vezetőivel és háziorvossal történt egyeztetést követően 2020. március 17. napjától a 
lentebb részletezett intézkedéseket vezeti be.  

 

SÁLYI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS KONYHA  
 

Kérjük, hogy az óvodás gyermekek 2020. március 17. napjától maradjanak otthon.  
 

Fenntartói döntés értelmében intézményünk (óvoda) 2020. március 
17-től határozatlan ideig – újabb intézkedésig -  ZÁRVA tart.   

Az összegyűjtött igények szerint a  gyermekek kötelező étkeztetéséről napi 
egyszeri melegétel formájában az önkormányzat által biztosított egyszer 
használatos edényben kicsomagolva a képviselő-testület által meghatározott 
módon  gondoskodunk.   

Az ételkiosztás módjáról az érintett szülőket tájékoztatjuk.   

GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

A 3/2020. (III.14.) EMMI határozat szerint 2020. március 16-tól életbe lép az 
általános iskolát érintően is a rendkívüli veszélyhelyzet megelőzését szolgáló tanórán 
kívüli, intézményi digitális munkarend. A helyi munkarendet a fenntartó Mezőkövesdi 
Tankerületi Központ irányításának megfelelően szervezzük meg a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában. 
 
Kérem a szülőket, hogy az otthon tartózkodó gyermekeik felügyeletéről az aktuális 
rendkívüli veszélyhelyzet előírásait betartva gondoskodjanak otthonukban! 
 

Az iskolaudvaron nem tartózkodhatnak se tanulók, sem idegenek. 
 

A tanulók otthoni tanulásának segítésére, ellenőrzésére a rendkívüli helyzetre 
tekintettel kérjük, hogy szánjanak mindennap kellő időt! A pedagógusok által kért 
módon és határidőre segítsék a gyerekek tanulmányi előrehaladását. 

Az összegyűjtött igények szerint a  gyermekek kötelező étkeztetéséről napi 
egyszeri melegétel formájában az önkormányzat által biztosított egyszer 
használatos edényben kicsomagolva a képviselő-testület által meghatározott 
módon gondoskodunk.    

Az ételkiosztás módjáról az érintetteket értesítjük.  
 

ORVOSI RENDELŐ, EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 
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Kérni szeretnénk Önöket, hogy mindenki, de főleg az idősek, krónikus betegek 
csak szükség esetén jöjjenek a rendelőbe, receptírás, igazolás, táppénzes 
állományba vétel miatt NE!  

Ezeket az igényeket telefonon jelezzék. 
 

Dr. Balázs Szabolcs háziorvos tájékoztatása alapján szükségszerűvé vált, hogy 
az orvos-páciens találkozásokat a minimumra kell csökkenteni.   

Elegendő telefonálni a szükséges gyógyszerekért, azokat az EESZT-be 
felteszik, s bármely patikában kiválthatók, Bükkábrányban is. A gyógyszereket 
hozzátartozó is kiválthatja, de a páciens TAJ-számát és a saját 
személyazonosító igazolványát vinnie kell.   

 

A közgyógyellátási igazolványok és a szakorvosi javaslatok automatikusan 
meghosszabbításra kerülnek, ezért kontrollra NEM KELL MENNI.  

 

A SZAKORVOSI KONTROLLOK ELHALASZTÁSRA KERÜLNEK ÉS 
SZAKVIZSGÁLAT KÉRÉS IS CSAK LEGVÉGSŐ ESETBEN AZ ORVOS 
INDIKÁCIÓJÁRA FOG TÖRTÉNNI.  

 

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK LEÁLLNAK.  

 

AMIT CSAK LEHET TELEFONON KELL RENDEZNI, EZÉRT BÁRMILYEN 
PANASZ VAGY KÉRDÉS ESETÉN ELŐSZÖR TELEFONÁLJANAK A 

– 06-49-536-212 – telefonszámon ÉS  CSAK HA SZÜKSÉGES AKKOR 

EGYEZTETETT IDŐPONTBAN JELENJENEK MEG A HÁZIORVOSI 
RENDELŐBEN!  

 

Ha felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, kérjük semmi esetre ne 
jöjjenek a rendelőbe, hanem telefonáljanak, a szükséges 
intézkedéseket meg fogjuk tenni! 
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ÉTKEZTETÉS – a Konyha működése: 
 
Fenntartói döntés értelmében a konyha a szociális étkezést továbbra is biztosítja, 
ellátottai részére. 

2020. március 17. napjától a szociális étkezés természetesen a megszokott rend 
szerint működik! 
 
 

IDŐSEK SEGÍTÉSE: 
 

Fokozottan figyelnünk kell az idősekre.  

Az idősek lehetőleg otthon tartózkodjanak, az emberekkel történő kontaktust 
szorítsák minimálisra. 

 Ne menjenek közösségbe, ne menjenek például vásárolni. 
 

Ehhez kapcsolódóan kérjük a hozzátartozókat, hogy elsősorban ők segítsék az 
érintett személyt a mindennapokban. 
 

Amennyiben az érintett személynek nincs közvetlen segítsége, a bevásárlást, a 
szükséges gyógyszerek beszerzését nem tudja megoldani, úgy az önkormányzat 
segítséget nyújt részére. 
Kérjük, hogy amennyiben erre irányuló kérésük van, azt az alábbi telefonszámon 
jelezzék: 
06– 49/ 336-055 

 
TIBOLDDARÓCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SÁLYI KIRENDELTSÉGE: 
 

Kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyett lehetőleg az elektronikus ügyintézés 

mellett döntsenek. 

Akinek nincs lehetősége az elektronikus ügyintézésre minden esetben 
telefonon: 06-49-336-055 jelezze elintézésre váró ügyét, problémáját, amikor  is 
az ügyintézővel felveheti a kapcsolatot.  

Ha a telefonos ügyintézés is problémát, nehézséget okoz az ügyfélnek, kérjük, 
hogy az önkormányzati hivatal kapujánál elhelyezett gyűjtőládába helyezzék el 
ügyintézésre váró ügyeik tárgyát, megjelölve a pontos nevet, címet, 
elérhetőséget, esetleg telefonszámot is.  

Az ügyintézők folyamatosan követni fogják az ügyintézésre váró ügyeket.  
 

Jelen intézkedések visszavonásig érvényesek. 
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A továbbiakban az önkormányzat  www.saly.hu honlapon, illetőleg kifüggesztett 
közlemények közzétételével, valamint a tájékoztatók házhoz történő juttatásával 
segíti elő a lakosok hiteles tájékoztatását. 
 

Kérjük, kerüljék a nem hivatalos és hamis információk továbbítását.  

Higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével kialakult fokozott társadalmi 
érzékenységet, továbbá mellőzzék a pánikkeltést. 
 

A koronavírussal kapcsolatban a www.koronavirus.gov.hu oldalon hiteles és 
naprakész információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez 
szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok esetén. 

 

Vigyázzunk egymásra! 
 
S á l y , 2020. március 16. 

 

 

 

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 

 

Fekete Jánosné sk. 

polgármester 

 

http://www.saly.hu/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.koronavirus.gov.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Pu9XlzekmBJ-WOAthxDqLY4k34mVKal263AHzXdRXWDOTS6hqwxlFpzM&h=AT3BXlymRzPuKZ1I34y28qgi3d_3_4JFiJ-yCR2hihOwrQN9usuon2Bjuy5kJlmTo8Es38Jcof9n3yJ8m_1C_muIchJXqIYASBGo-wvKNkb4MCGmeyyw_Fsvs3psL4eVWyT1WU3zg_JH08cnU6Fd0PoU5JIV0m3WR8FUsTPWL3odZVbT9Y_Styy-AF7VAHLQ-u-dXDNLdtcUSh1m2ul5iVDmwr05LblqQeEU3dxH4w4rN9XAzSqDSiRp_YH0SepJa3xsCr0gCJ_WqpVXHnxtNsbJiigbkWT2dVQScRvgIVXeyArX3ENYWvreAMXspmcbnSJJLu2pltmA-hiTBDG5rMCmh4BZ4WabzUaZbDSj5gjN3W0WtZJCGhlT2FMb_lRlFUP89Pnc3UgqXZIMzWiP1znTESYpomEB518KyB0g-l_-5AofshO-HUptLssPkNPI8ZLhuHkyPPpcmmAWtXP47qTApgYSiuKftUyQGauFwvBVb_b8tVT54SrXvYWXCHBdb5H2kNMInlE7KlySpti6HJI4_AAWnCx_39es73Br05t7hKfd2SLBERVzl5mMj1at_brNMl4ssWGXQl6XY8GZJcpfI9Tu-tNBA4XxtIgVVLD3XZl4slEx40cSJy1-RFOo

