LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
A péntek esti Miniszterelnöki bejelentéshez kapcsolódva Bugac Nagyközség polgármestereként
valamint Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás elnökeként az alábbiakról
tájékoztatom Bugac lakosságát:
-

Március 16-án hétfői naptól az iskolák Magyarország teljes területén bezárásra
kerülnek, Miniszterelnök Úr bejelentése és Magyarország Kormányának döntése alapján.

– Március 16-án, hétfőtől - figyelembe véve az iskolák bezárásáról szóló döntést - Bugac és
Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Rigó József ÁMK
Bölcsőde és Óvoda bezárásáról rendelkezem. Ezekben az intézményekben ügyelet sem lesz.
– Ettől az időponttól kezdve a Rigó József ÁMK Könyvtár, a Rigó József ÁMK Művelődési Ház
tevékenységeit felfüggeszti, látogatókat nem fogad.
– A Rigó József ÁMK főzőkonyha által biztosított iskolai, óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetés
határozatlan időre felfüggesztésre kerül. Ez azt jelenti, hogy nem főzünk a bölcsődéknek,
óvodáknak, iskoláknak. A Szociális Szolgáltató Központ által ellátott étkeztetést továbbra is
biztosítjuk a szokásos formában.
–A Szociális Szolgáltató Központ által ellátott szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi
segítségnyújtás) a továbbiakban is folyamatosan működnek, azzal, hogy az idősek nappali
ellátásában részesülőkről történő gondoskodást (bevásárlás, gyógyszerek, ebéd biztosítása stb.)
egészségük védelme érdekében, saját otthonukba kijáró gondozónő által biztosítjuk, a házi
segítségnyújtáshoz hasonlóan. Ellátás nélkül senki nem marad. Az intézmény telefonos
elérhetőségei: 76/372-512
70/453-7091
– A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadást kizárólag halaszthatatlan ügyeket intéző ügyfelek
részére tesszük lehetővé. A hivatal kollégája, minden személyesen megjelenő ügyfél
testhőmérsékletét megméri, és aki lázas beteg, nem fogadható, a folyamatos feladatellátás
érdekében. Egyebekben, hivatalos ügyeik intézésében telefonon nyújtunk segítséget, az alábbi
elérhetőségeken:
76 /575-100,
30/160-3210
– A település polgármestereként arra kérem a helyi munkáltatókat, hogy az intézkedésekkel érintett
munkavállalóik számára lehetőség szerint rugalmas munkaidőt szíveskedjenek biztosítani, hogy a
családok a gyermekek felügyeletét folyamatosan meg tudják oldani.
Az egy időben, egy légtérben tartózkodók számának csökkentése érdekében, a település
alapellátó egészségügyi intézményeiben (háziorvosok) az alábbi szabályok betartására kérjük
a lakosságot:
– Mindenképpen kérjenek telefonon időpontot a háziorvosuktól, a háziorvosi ellátás
igénybevételére csak előzetes időpont egyeztetés alapján van lehetőség.
Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámokon:
dr. Schröder Zsuzsannához tartozók: 76/372-642
dr. Szabó Gyulához tartozók: 76/362-189

– Este 17.00 óra és reggel 8.00 óra között a háziorvosi ügyeletet (Kiskunfélegyháza) hívják a
76/403-104 telefonszámon. Lázasan az ügyeletet se keressék fel.
– 38 Celsius fok feletti láz esetén a háziorvosi ellátás, csak az orvossal egyeztetett módon és
időpontban, a vonatkozó protokoll szerint fogad beteget, azzal, hogy hirtelen láz – száraz köhögés
– izomfájdalom tünet együttes fennállásakor szíveskedjenek mentőt hívni a beteghez a 112-es
hívószámon.
– Március 16-án, hétfőn reggel 8.00 órától minden, háziorvosi ellátást felkereső személy
testhőmérsékletét belépés előtt ellenőrzik. Aki egyeztetés nélkül, lázasan keresi fel a
háziorvosokat, azt hazaküldik, és telefonon keresztül kell felvennie a kapcsolatot a háziorvossal a
fentiek szerint.
– A háziorvosi ellátást lehetőleg kísérő nélkül, gyermek beteg esetében egy kísérővel keressék fel.
– Az állandóan szedett gyógyszereket felíratni kívánó betegek telefonon kérjék háziorvosukat az
elektronikus recept felírására.
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.
 Mindazok ellátásáról, akik a Kormányrendeletben felsorolt országokból érkeznek
(Olaszország, Dél-Korea, Kína, Irán, Izrael) és emiatt kötelező hatósági karanténba
kerülnek, az önkormányzat gondoskodik. Ezen esetben az önkormányzattól segítséget a
következő telefonszámokon lehet kérni:
76/575-100,
30/160-3210.
Ezeknél a személyeknél arra kérjük a velük egy háztartásban élő hozzátartozókat, hogy ők
is vonuljanak önkéntes karanténba.
Önkormányzatunk ezen helyzetben hozott döntéseiről folyamatos tájékoztatással lesz a
Tisztelt Lakosság felé. Kérjük, a döntésekben foglaltakat mindenki tartsa be!
Naprakész információkat az alábbi elérhetőségeken találnak:
www.bugac.hu
Bugac Facebook oldala
nnk.gov.hu
koronavirus.gov.hu
A fenti rendelkezések további intézkedésig érvényesek.
Szabó László
polgármester

