
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 

A Miniszterelnök bejelentéséhez kapcsolódva Kaskantyú község polgármestereként az alábbiakról 

tájékoztatom a település lakosságát: 

Magyarország Kormányának döntése alapján március 16-ától hétfői naptól az iskolák Magyarország teljes 

területén bezárásra kerültek. A tanulók távoktatás keretében folytatják tanulmányaikat. 

A koronavírus - járvány kapcsán 2020. március 17-én (kedd) 7.30 órától az Önkormányzati Hivatalban 

határozatlan ideig korlátozott ügyfélfogadást tartunk: 

Halaszhatatlan ügyekben (haláleset, élet-és vagyonveszélyeztetettség) telefonos egyeztetés után az ügyintéző 

fogadja az ügyfeleket az alábbi telefonszámokon: 06-78/546-200. 

Minden más esetben kérem vegyék igénybe az elektronikus ügyintézési mód lehetőségét és beadványaikat a 

kaskantyuph@t-online.hu címre szíveskedjenek megküldeni, ahonnan 24 órán belül érdemi választ adunk.  

A Polgármesteri Hivatal dolgozói a kialakult munkarendnek megfelelően, zárt ajtók mögött végzik 

munkájukat (az épületbe csengetést követően lehet bejutni). Az intézkedés visszavonásig érvényes.  

Kérem megértésüket és türelmüket. 

Kaskantyú Község Önkormányzata fenntartásában működő Napköziotthonos Óvoda továbbra is 

nyitva tart. Az intézmény területére TILOS belépni, a gyermekek napközbeni felügyelete zárt ajtók 

mögött, a megfelelő higiéniai előírások betartása mellett lesz biztosítva. 

Az egy időben, egy légtérben tartózkodók számának csökkentése érdekében, a település alapellátó 

egészségügyi intézményében (háziorvos) az alábbi szabályok betartására kérjük a lakosságot: 

• Mindenképpen kérjenek telefonon időpontot a háziorvosuktól. 

• Dr. Téglás Zsuzsanna háziorvos: 06 – 20/ 353 – 7866    

• Időpontegyeztetés:06-78/446-066; 

• Az állandóan szedett gyógyszereket felíratni kívánó betegek telefonon kérjék háziorvosukat az recept 

felírására. 

Rendelési időpontok: Hétfő: 8.00–12.00; Kedd: 9.00–12.00; Szerda:13.00–16.00, Csütörtök: 9.00–12.00; 

Péntek:8.00–11.00 

A kiskőrösi szakorvosi rendelőintézet 2020. március 17.-től NEM FOGAD BETEGEKET, törés és vérzés 

esetén a sebészet, vérzés esetén az orr-fül gégészet beutaló nélkül felkereshető.  

Orvosi ügyelet telefonszáma: 78/ 312 – 260  

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelet hatályba lépését, azaz 2020. március 12-t követően lejáró okmányok érvényesek maradnak. A 

rendelkezés a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos 

okmányára vonatkozik (jogosítvány, közgyógy ellátási igazolvány, személyi igazolvány stb.). 

BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések betartása szükséges: 

• Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel, vagy 

tisztítsa meg kezét alkoholos kézfertőtlenítővel! 

o hazaérkezés után 
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o ételkészítés előtt és közben 

o étkezés előtt 

o WC használatot követően 

o tüsszentés, köhögés, orrfújás után 

o beteggel érintkezés előtt és után 

o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után 

• Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!       

• Szellőztessen rendszeresen! 

• Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például: asztalok, 

ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók és 

mobiltelefonok)! 

• A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt. 

• Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket! 

• Kerülje az érintkezést betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – legyen bármilyen okból a betegsége 

(influenza, bakteriális fertőzés, egyéb)! 

• Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után azonnal dobjon el! 

Amennyiben erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön, illetve tüsszentsen, hanem a behajlított kar 

könyökhajlatába! 

• Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól! 

o tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől 

o lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót 

o használjon külön étkészletet 

o használjon külön törülközőt 

Központi információs elérhetőségek: 06 80 277 455; 06 80 277 456; koronavirus@bm.gov.hu 

Általános kérések a lakossághoz: 

• Aki teheti, halassza el tervezett külföldi útját. 

• Halaszthatatlan út esetén a hazaérkezéstől számított 2 hétig az utazók és családtagjaik, maradjanak 

otthonukban. 

• Akik az elmúlt 14 napban bárhol külföldön jártak - akkor is, ha nem a kormányrendeletben felsorolt 

országokban - a hazaérkezésüktől számított 14 napig válasszák az önkéntes otthoni karantént és ne 

látogassák családtagjaikat. 

• A település polgármestereként arra kérem a helyi munkáltatókat, hogy munkatársaik esetében 

hasonlóan járjanak el. 

Önkormányzatunk ezen helyzetben hozott döntéseiről folyamatos tájékoztatással lesz a Tisztelt Lakosság 

felé a www.kaskantyu.hu oldalon, valamint Kaskantyú község facebook oldalán is.  

Naprakész információkat az alábbi elérhetőségeken találnak: 

www.kaskanyu.hu ; www.koronavirus.gov.hu ; Nemzeti Népegészségügyi Központ: www.nnk.gov.hu  

 

Kérünk Mindenkit, hogy amennyiben védett korú (65 év feletti) hozzátartozója van, fokozott 

figyelemmel, segítséggel járuljon hozzá mindennapi életéhez. Nyújtson segítséget az alapvető 

ellátásban (bevásárlás, gyógyszer felíratás- kiváltás). Támogató családtag hiányában kérjük, hogy az 

ellátásra szoruló egyedülálló személy az Önkormányzati Hivatalba telefonon keresztül (06-78/546-200) 

bejelentkezni szíveskedjen. 

Kérem a Lakosság együttműködését, türelmét és megértését.    Újházi Zsolt József 

polgármester 
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