Borsodszirák község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
3796 Borsodszirák, Fő u. 35. szám
Tel.: 06/48/525-003
Fax: 06/48/342-894
e-mail cím: borsodszirak.ph@parisat.hu

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány által kialakult helyzet miatt a képviselőtestület és a köznevelési intézmények vezetői a mai napon, 2020. 03. 14-én rendkívüli ülés
keretében az alábbi intézkedéseket hozta.
1. Az önkormányzat konyháján a működés zavartalan lesz. Az iskola bezárása miatt március 16án hétfőn és 17-én kedden a borsodsziráki lakóhellyel rendelkező, ingyenesen étkező gyerekek
részére az ebédet biztosítjuk, átvehető 12.00 órától 13.00 óráig. Kérjük a kedves szülőket és
gyerekeket az átvételre!
2. Az idősek részére a szociális étkeztetést és a vendég étkeztetést továbbra is biztosítjuk, de
egyszer használatos, eldobható csomagolásban, így az ételhordó nem szükséges.
3. Az óvoda továbbra is nyitva tart, de kérjük a szülőket, hogy aki a gyermeke felügyeletét meg
tudja oldani, az ne vigye az intézménybe a gyermeket! Erről a szokásos módon tájékoztassa a
vezetőt. Az intézményben csak egészséges gyermek tartózkodhat! A biztonság érdekében a
szülők a bejárati ajtóig hozhatják a gyermeket, ahol a dolgozók fogadják őket.
4. Az idősek házi szociális gondozásában kérjük a gondozottakat, hogy csak a legszükségesebb
feladatok elvégzését kérjék a gondozónőtől. A bevásárlásokat a borsodsziráki boltokban tudjuk
biztosítani, a községi busz az edelényi élelmiszer áruházakat nem látogathatja.
5. A hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. Ügyintézésre telefonon, elektronikusan,
illetve halaszthatatlan esetben, előzetes telefonon való egyeztetést követően személyesen van
lehetőség.
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Elérhetőségeink:
Telefon: 06/48-525-003
Telefax: 06/48-342-894
email: borsodszirak.ph@parisat.hu
Óvodavezető: 06/30-2798623
Konyha: 06/48-342-906
Családsegítő: 06/48-342-904
6. Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás:
Abban az esetben, ha Ön - tanulócsoport tagjaként, munkavállalóként, turistaként, stb. Olaszországban

(egész

területe),

Kínában,

Iránban,

Dél-Koreában,

Németországban,

Franciaországban, Spanyolországban, Svájcban tartózkodik/tartózkodott, akkor hazajövetelét
követően a fent említett terület elhagyásától számított 14 napig kísérje fokozott figyelemmel
egészségi állapotát. Amennyiben ez idő alatt belázasodna, légúti tünete jelentkezne (köhögés,
légszomj) lépjen kapcsolatba, hívja fel a háziorvosát és a kapott instrukciókat tartsa be. A
háziorvos, illetve a területileg illetékes járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további
teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.
Tünetmentes személy laboratóriumi vizsgálatának elvégzése szükségtelen, szakmailag nem
indokolt.
Az érintett területek aktuális listájáról a zöld-számon: 06 80/ 277-455 vagy 06-80/277-456,
illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni: www.nnk.gov.hu.
A további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!
Kérjük a lakosság megértését és felelős, odafigyelő magatartását!
Megértésüket köszönjük!
Borsodszirák, 2020. 03. 14.
Tóth Attila
polgármester
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