BUGAC NAGYKÖZSÉG POL GÁRMESTERÉTŐL

TÁJÉKOZTATÓ
Mivel településünkön sokan, - jellemzően az idősek nagy része- nem a közösségi médiából értesül a hiteles
hírekről, ezért egy újabb szórólapot juttatunk el minden háztartásba, amiben összefoglaljuk a legfontosabb
információkat.
A 65 ÉV FELETTIEKET FOKOZOTTAN KÉRJÜK, HOGY MARADJANAK OTTHON!
A járvány leghatékonyabban úgy lassítható, ha minimalizáljuk a személyes találkozásokat. Az európai
tapasztalatok szerint a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb. Ezért kérjük a 65 év felettieket, hogy
maradjanak otthonaikban. Természetesen az alapellátásukról gondoskodni kell, alapvető élelmiszereket
bevásárolni, gyógyszert kiváltani, csekket befizetni. Ebben elsősorban kérjük a családtagok, a szomszédok
segítségét.
Azon idősek, akiknek a környezetében lévők nem tudják megoldani a bevásárlást, gyógyszerkiváltást,
csekkfizetést, kérhetik és kérjék is önkormányzatunk segítségét. A segítséget a Szociális Szolgáltató
Központon keresztül biztosítjuk, amit a 06/76-372-512-es telefonszámon tudnak hívni. Szintén ezen a
számon kérhetik az idősek a napi egyszeri meleg étkeztetést. Természetesen a napi egyszeri meleg étel és
a megvásárolt áruk árát ki kell fizetni, de a bevásárláshoz nyújtott segítséget és a kiszállítást ingyenesen
biztosítja önkormányzatunk.
FIGYELEM!
Több településen megjelentek a csalók és igyekeznek kihasználni a jelenlegi válsághelyzetet. Hatósági
személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan-fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus
szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak
fel. Kérjük az időseket, hogy ne engedjenek be idegeneket és ne dőljenek be a telefonos csalóknak sem.
Minden gyanús esetben hívják fel valamely családtagot, vagy hivatalunkat.
A KÜLFÖLDRŐL HAZATÉRŐKET ismételten kérjük, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében,
tartsák be a 14 napos otthoni karantén feltételeit. A hazaérkezésről és a karantén megkezdéséről
tájékoztassák önkormányzatunkat a 06/76-575-100-as telefonszámon.
Tájékoztató a POLGÁRMESTERI HIVATAL új ügyfélfogadási rendjéről
A koronavírus terjedésének lassítása érdekében megváltozott a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:
2020. március 23-a hétfőtől a személyes ügyfélfogadást megszüntetjük, tehát visszavonásig az ügyfelek
nem léphetnek be a hivatalba!
A dolgozóink továbbra is végzik a munkájukat, halaszthatatlan ügyük intézése érdekében hívják a korábban
már megadott ügyeleti számokat: 06/76-575-100 vagy 06-30/160-3210
Szabó László polgármester 06-70/885-5767
A hivatal bejáratának előterében elhelyeztünk egy gyűjtődobozt, amibe a nevük, címük és telefonos
elérhetőségük megadásával, borítékban vagy műanyag iratborítóban bedobhatják intézendő ügyeik
dokumentumait. Javasoljuk, hogy ebben az esetben is egyeztessenek kollégáinkkal.
FONTOS: a járványügyi helyzetre való tekintettel azt a döntést hoztuk, hogy a LEJÁRÓ TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁSOK „LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS” megújítása miatt nem kell a hivatalba
bejönni.

A szociális ügyintézőnk -a nyilvántartása alapján - telefonon felveszi a kapcsolatot az érintettekkel. Ha
tudja, hogy a közeljövőben le fog járni a jogosultsága Ön is keresheti telefonon kollégánkat Seregélyné
Fekete Ibolyát a 06/76-575-100-as hivatali telefonszámon, a közvetlen mellék: 103-as.
A PIACUNK NYITVATARTÁSA:
A Bugaci Piacon 2020. március 18-ától korlátozzuk az árusítást.
Árusítani csak a kültéren lévő asztalokon lehet, a védőtávolságok betartásával!
A piacon a helyi (bugaci és bugacpusztaházi) őstermelők továbbra is árulhatnak, valamint a zöldség és
gyümölcs árusítását is engedélyezzük. A piaccsarnokban lévő húsbolt továbbra is üzemel, de azt kérjük,
hogy a csarnokban csak az tartózkodjon, akit éppen kiszolgálnak. A többi vásárlót arra kérjük, hogy
szabadtérben a csarnok előtt a védőtávolságot betartva várakozzon. A ruházati, műszaki és egyéb cikkek,
használtcikkek árusítása visszavonásig szünetel.
SEGÍTSÜK A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBAN DOLGOZÓKAT!
Az elmúlt napokban folyamatosan növekedett a szociális ellátásban dolgozók feladata! Ezúton is
szeretném megköszönni a magam és minden bugaci lakos nevében az eddigi munkájukat,
elhivatottságukat! Jó látni, hogy biztosak lehetünk benne, hogy ahogy eddig is, most ebben a nehéz
helyzetben is mindent megtesznek értünk! A vészhelyzetre való tekintettel azt várjuk, hogy egyre több
feladatot kell majd ellátniuk az önkormányzatoknak, elsősorban a Szociális Szolgáltató Központon és
munkatársain keresztül!
Az elmúlt hét tapasztalata: nagyon helyesen a boltokban, a postán, a gyógyszertárban limitálták azt, hogy
egyszerre hány embert engedhetnek be. Ebből adódóan időszakosan természetes, hogy sorok alakulnak
ki. Arra kérjük Önöket, a sorban állókat, hogy a szociális ellátásban dolgozó kollégáinkat szíveskedjenek
soron kívül előre engedni. A megnövekedett feladatok miatt fontos, hogy egy-egy nap hány gondozotthoz
jut el egy-egy kollégánk. Minél többet állnak a sorban, annál több időt vesz igénybe a feladatuk elvégzése!
Ez előbb utóbb ahhoz vezet, hogy plusz embereket kell beállítanunk
Kérem segítsék a munkájukat, hiszen értünk dolgoznak!
KÖSZÖNET
Az elmúlt napok jelentős változást hoztak hivatalunk, intézményeink és az iskola mindennapjaiban.
Ezúton is köszönöm a kollégák lelkiismeretes munkáját, azt, ahogyan a megoldásokat keresve dolgoznak
az újabb és újabb feladatok megoldásán. Köszönet a hivatal dolgozóinak, a brigádnak, a Szociális
Szolgáltató Központ dolgozóinak, a tanyagondnokainknak, az ÁMK dolgozóinak és a
közmunkásainknak. Nagy köszönet a szülőknek és a családoknak, hogy a mindennapi rutinjukat felborítva
alkalmazkodtak a jelenlegi helyzethez.
Az iskolákban bevezetett digitális munkarend nehéz helyzetbe hozott bizonyos gyermekeket, akik nem
rendelkeznek megfelelő számítógépes eszközzel vagy internet előfizetéssel. Elkezdtük felmérni, hogy
kiknek kell segítség, majd kértük, hogy aki fel tud ajánlani ilyen eszközt, az tegye meg. Eddig 9
számítógépet kaptunk, amit ezúton is köszönök Fazekas Zoltánnak, a Kiskunok Vidékéért Egyesületnek
és elnökének Tarjányi Ernőnek valamint a Keocko Holding KFT-nek és képviselőjének Erdei Sándornak.
Az internet szolgáltatás biztosítását a 3 LAN KFT-vel fogjuk megoldani, ahol ez műszakilag lehetséges,
ezúton is köszönöm Kele Róbert ügyvezető úrnak a pozitív hozzáállást és a kedvezményeket. Jelenleg
Kósa István képviselőnk a gépek ellenőrzését és beállítását végzi, amit ezúton is köszönök!
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