Tisztelt
Kisfüzesiek!
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Magyarországon kialakult járványügyi
veszélyhelyzet miatt a településen élőket közvetlenül az alábbi intézkedések érintik.
1./ 2020. március 16-tól a Pétervásárai Általános iskolában csak digitális távoktatás folyik,
a napköziotthonos óvoda és bölcsőde rendkívüli szünet következtében ügyeleti rendben,
minimális gyermekfelügyelettel működik. A gyermekétkeztetés a nyári szünethez hasonló
igénylési rendben kizárólag az ebéd elvitelével lehetséges.
2./ A Pétervásárai II. számú Háziorvosi körzetben Kisfüzesen a rendelés szünetel.
Receptírást telefonon (36/368-244) lehet intézni. A recepteket nem kell megvárni, mert
számítógépen küldik a gyógyszertár felé, ahol személyesen vagy hozzátartozó segítségével, a
személyi igazolvánnyal lehet kiváltani a gyógyszereket. Pétervásárán a háziorvosi ellátásra csak
sürgős esetben és előzetes telefonos (30/760-1641) egyeztetés alapján, vagy ügyeleti úton lehet
jelentkezni. A várakozás az orvosi rendelő előtt lehetséges. A betegek sorszámot fognak kapni az
orvostól. A fogorvosi alapellátás tekintetében kizárólag sürgősségi ellátás nyújtható.
3./ 2020. március 20-tól az ügyfélfogadás szünetel a Pétervásárai Közös Önkormányzati
Hivatalban, azonban telefonon elérhető ügyelet folyamatosan működik. Halaszthatatlan
ügyekben (haláleset, élet-és vagyonveszélyeztetettség, pályázati hiánypótlások) telefonos
egyeztetés után az ügyintéző fogadja az ügyfeleket az alábbi telefonszámokon: 36/568-036,
36/568-037 és a titkarsag@petervasara.hu e-mail elérhetőségen.
4./ A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet értelmében 2020. március 17-től tilos Kisfüzesen a
Közösségi színtér (Kultúrház) látogatása és bármilyen rendezvény szervezése, megtartása.
Kivételt képez a népkonyhai ételkiosztás, amely hétköznapokon a szokott időszakban történik.
Ugyancsak szünetel a könyvtárkölcsönzés és határozatlan ideig nem jár a könyvtárbusz sem.
5./ Kisfüzesen a Falugondnoki szolgáltatás folyamatosan működik. László Ágnes
falugondnokot elsődlegesen a 70/363-1770 telefonszámon lehet keresni. A 70 év feletti
személyek részére különösen ajánlott, hogy lakóhelyüket ne hagyják el. Ezért, ha vállalják
az otthontartózkodást és erről az Önkormányzatot tájékoztatják, ellátásukról a
polgármester a falugondnok útján fog gondoskodni. Ez a gondoskodás a gyógyszerek
kiváltásával, a legfontosabb élelmiszerek beszerzésével és a népkonyhai étel kiszállításával
történik.
6./ A falugondnok által lebonyolított népkonyhai étkeztetés változatlanul folytatódik azzal
a szigorítással, hogy a szolgáltatás kizárólag elvitellel lehetséges. A Kultúrház bejárata előtti
várakozást úgy szükséges biztosítani, hogy az ajánlott, egymástól számított 1,5 méter távolság
biztosítható legyen.
7./ 2020. március 17-től a kereskedő, vendéglátó üzletek (Kisfüzesi kocsma) 15 óráig
lehetnek nyitva. Ez a korlátozás nem érvényes az élelmiszer üzletekre, dohányboltokra,
benzinkutakra. 2020. március 20-tól a Pétervásárai piac működése meghatározatlan ideig
szünetel.

8./ Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 2020. március 16-tól kezdődően határozatlan ideig
szünetelteti ügyfélszolgálatain a személyes ügyfélfogadást. Az ügyintézés telefonon és emailben továbbra is zavartalanul működik, így Pétervásárán is: Telefon: 36/368-445; Fax: 36/368634; E-mail: ugyfelszolgalat.pevik@nhsz.hu 2020. március 18-tól új lomtalanítási igényt nem
vesznek fel határozatlan ideig. Mindezek mellett kérik az Ügyfeleket, hogy a fertőzésveszély
csökkentése érdekében a hulladékgyűjtő edényekbe – kukákba – kizárólag lezárt zsákokban
helyezzék el a hulladékot. A hulladékgyűjtő edények fertőtlenítéséről az ingatlanhasználók heti
rendszerességgel ürítés után lehetőségtől függően gondoskodjanak.
9./ A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-től szünetelteti a nyilvános
szentmiséket és liturgiákat. A közmédia által kínált közvetítések mellett ajánlják a Szent István
Rádió által sugárzott tartalmakat. A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával,
egyszerű és rövid formában a sírnál történhetnek.
10./ A kormányablakok, okmányirodák kérik az ügyfeleiket, hogy lehetőség szerint
időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben
keressék fel személyesen a kormányablakokat. A kormányablakok 2020.március 23-án nyitják
meg az új foglalható időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb olyan ügyfelet tudnak majd
fogadni, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu
oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható. Az
okmányirodákban és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók maximális
létszámát.
Tisztelt Kisfüzesiek!
Kérem Önöket, hogy fokozottan figyeljenek egymásra. Segítsék a vírus okozta intézkedések miatt
esetlegesen nehéz helyzetbe kerülőket. Ha a szomszédságban idősek, egyedül élők laknak és úgy
látják segítségre van szükségük, jelezzék azt a polgármester vagy a falugondnok felé. Fontos,
hogy változtatva a napi rutinokon még inkább erősítsük meg egészségtudatunkat. Együnk még
több egészséges, vitamindús ételt, mossunk a megszokottnál többször kezet, ne álljunk túl közel
egymáshoz vásárlások vagy ügyintézések során. Ahol csak lehet elektronikusan vagy telefonon
intézzük ügyeinket. Fizessünk bankkártyával, kerüljük a készpénz használatát. Legyünk
türelmesek egymással és fogadjuk el azt, ha valaki óvatosabb, és nem szeretne például kezet
fogni. Ha nem muszáj, most ne utazzunk, ne menjünk nagyobb közösségbe. Aki olyan országból
tért haza, ahol már vannak megbetegedések, 14 napig maradjon otthon és ne menjen
közösségbe. Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja, és találkozott
olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, ne menjen el orvosi rendelőbe, hanem hívja a
háziorvosát, az ügyeletes orvost, a mentőszolgálatot vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ
ingyenesen hívható zöldszámait: 80/277-455, vagy 80/277-456.
Az Önkormányzat rövidesen maszkot és védőkesztyűt fog biztosítani a kisfüzesi háztartásokba.
Önkormányzatunk figyelembe véve a Kormány intézkedéseit mindent megtesz annak érdekében,
hogy védve közösségünk érdekeit és egészségét minimalizálja a kockázatokat.

Kisfüzes, 2020. március 20.
Menyhárt Balázs polgármester

