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Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok! 
 
Érsekvadkert polgármestereként a mostani helyzetben legfontosabb feladatom, hogy a község polgárai 
a lehető legnagyobb biztonságban legyenek és minden szükséges információ birtokában lehessenek. 
Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzet alakulását, az illetékes 
hatóságokkal szoros együttműködésben, felelősséggel, az operatív törzs ajánlásainak 
figyelembevételével dolgozik a vírus terjedésének megelőzése és a lakosság védelme érdekében. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a mai napon – 
2020.03.15. – az alábbi intézkedéseket rendelem el: 
 

 2020. március 17-től bezár az Ary Erzsébet Óvoda. Hétfőn még teljes mértékben üzemel az óvoda 
arra tekintettel, hogy a szülők felkészülhessenek a gyermek, gyermekek elhelyezésére. Keddi naptól 
a nyári szünethez hasonló ügyeleti rendszer kerül bevezetésre, amiről hamarosan tájékoztatást 
adunk. Kérem a szülőket, csak abban az esetben vigyék be gyerekeiket, ha egyébként a különösen 
veszélyeztetett nagyszülőkre bíznák őket. 

Kérem, aki teheti, az a szülő már hétfőn se vigye gyermekét az óvodába! 
 Tekintettel arra, hogy koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért elrendelem az Öregek 

Egyesített Szociális Intézményében gondozottak ellátásának átszervezését oly módon, hogy az 
ellátottak otthonukban kapják meg az ellátást, az étkeztetés házhozszállítással történik. 

Arra kérem a 60 év felettieket, hogy kerüljék a közösségi rendezvényeket, ne menjenek 
nagy tömeget vonzó eseményre! 

 Aki igényli, annak az étkezését továbbra is biztosítják az oktatási intézmények. Az iskola és óvoda 
segítségével felmérjük, kiknek van szüksége erre a szolgáltatásra, és az igényelt mennyiséget az 
intézményekbe szállítjuk. 
Kérem a szülőket, hogy amennyiben nem igényelnek étkeztetést gyermekeik számára, azt 

időben jelezzék, 
hogy ne pazaroljuk feleslegesen az élelmet. 

 A háziorvosok azt kérték, hogy a betegek kerüljék az indokolatlan megjelenést az orvosnál, a 
tünetekkel érkezők használjanak védőmaszkot, és éljenek az e-recept, illetve a receptek ismerősök 
és rokonok általi kiváltásával. 

 Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy a következő időszakban a veszélyhelyzet fennálltáig a koronavírus 
terjedésének megelőzése érdekében tartózkodjanak az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatalban a 
személyes ügyfélfogadáson való megjelenéstől. Kérem Önöket, hogy az ügyeket elektronikus 
ügyintézés keretében, e-mailen, postai úton vagy telefonon intézzék mindaddig, amíg a 
járványveszély nem csökken. Ügyintézőink e-mail és telefonos elérhetőségeikről érdeklődjön a 06-
35/340-001 vagy a 06-35/340-200 telefonszámon, illetve a titkarsag@ersekvadkert.hu e-mail címen. 

 Elrendelem a kettő óránkénti kötelező fertőtlenítést az Önkormányzat minden egyes 
intézményében. Az Önkormányzat minden segítséget megad az intézmények számára a takarításhoz 
és fertőtlenítéshez. 

 Intézményeinket a következő napokban fokozatosan kézfertőtlenítővel látjuk el, melyek beszerzése 
folyamatban van. Azok az emberek, akik influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon, vagy lázas 
állapot alakul ki, semmiképpen se menjenek be a munkahelyükre, ne menjenek közösségbe, hívják 
házhoz az orvosukat. 
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 Az Önkormányzat feladata lesz a házi karanténba kerülők ellátása, ezzel kapcsolatban az 
Önkormányzatunk megkezdi a felkészülést. 

 Kérem a községünkben működő szolgáltatókat (élelmiszerboltok, Posta, Takarékbank, egyéb 
üzletek) és üzemeket, irodákat (Agroméra zRt., FAKON Kft., Nyírzem Coop zRt.), hogy a vírus 
terjedésének megakadályozása céljából az ügyféltérbe, illetve üzlethelyiségbe, irodába belépni 
szándékozó ügyfelek, munkatársak kézfertőtlenítését tegyék lehetővé, és annak használatát 
szigorúan követeljék meg. 

 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása a megelőzéshez: 
 

 Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét vízzel és szappannal vagy dörzsölje be kezeit a 
gyógyszertárakból és a drogériákból beszerezhető alkoholos kézfertőtlenítőszerrel. Az alábbi 
esetekben különösen fontos az alapos kézmosás (vagy kézfertőtlenítés): munkahelyre, oktatási-
nevelési intézménybe vagy otthonába való megérkezés után, tömegközlekedéssel történő utazás 
után, ételkészítés előtt, étkezés előtt és a WC használata után. 

 Kerülje a szemek, az orr és a száj érintését. A kezünk számos felülettel, tárggyal érintkezik a 
mindennapi tevékenységeink során, így szennyeződhet a felületeken, tárgyakon esetleg jelenlévő 
kórokozókkal. A szennyezett kézzel a szem, a száj vagy az orr érintése esetén a kórokozók – 

közöttük az új koronavírus is ‒ a szervezetbe kerülhetnek és megfertőződhetünk velük. Mások 
arcához se érjen. 

 Az egészséges, légúti tüneteket nem mutató embernek nem javasolt orr-szájmaszkot viselnie. Csak 
akkor vegyen fel maszkot, ha beteg, légúti tünetei vannak (pl. köhögés). 

 Tartson legalább 2 méter távolságot az olyan személytől, aki köhög vagy tüsszög. Köhögéskor vagy 
tüsszentéskor apró nyál-, illetve légúti cseppek kerülnek a környezetbe, amelyek kórokozót 
tartalmazhatnak. Ha túl közel vagyunk, akkor az arcunkra (orrunkra, szájunkra, szemünkre) 
kerülhetnek ezek a cseppek, vagy akár be is lélegezhetjük őket. 

 Amikor köhög vagy tüsszent, takarja el a száját és orrát egy papírzsebkendővel. Azonnal dobja ki a 
használt papírzsebkendőt, majd alaposan mossa meg kezét vízzel és szappannal (vagy dörzsölje be 
alkoholos kézfertőtlenítővel). Amennyiben nincs önnél sem zsebkendő sem egyéb, amit a szája/orra 
elé tud tenni, akkor se a kezébe, hanem inkább a felemelt könyökhajlatába tüsszentsen. A köhögési, 
tüsszentési etikett betartásával megvédhetjük a körülöttünk lévő embereket a cseppfertőzéssel 
terjedő kórokozóktól, így az új koronavírustól is. 

 Célszerű, hogy a téli influenzás időszakban, amikor gyakran fordulnak elő légúti megbetegedések a 
gyakran érintett felületeket egyszerhasználatos fertőtlenítő hatású felülettisztító törlőkendővel 
rendszeresen megtisztítsuk. 

 Tanítsa meg gyermekét is a megfelelő higiénés gyakorlatra a fentiek alapján! 
  
További információk: https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus 
 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a 
koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. 
 

06-80-277-455 
06-80-277-456 

Szükség esetén, a koronavirus@bm.gov.hu címen is tehetnek bejelentést. 


