Rönök Község Polgármestere
9954 Rönök, Alkotmány út 63.
Tel.:+3630/9016-735
e-mail: tompeko@gmail.com
____________________________________________________________
Tárgy: Koronavírus fertőzés terjedésének
megakadályozása, új intézkedések
Tisztelt Lakosság!
A mai napon újabb szigorításokat vezetett be a Kormány a koronavírus terjedésének
megakadályozása érdekében!
Nem tilthatjuk meg, hogy az idős korúak elhagyják otthonaikat, de arra kérünk mindenkit,
hogy aki a leveszélyeztetettebb kategóriába tartozik, ne hagyja el a lakását!
Sajnos a csoportos megbetegedések időszaka következik!
Egyetlen esélyünk van: a vírus terjedésének mérséklése. A kontaktusok számát csökkenteni kell,
ezért több intézkedést is hozott a kormány.
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Magyarország határai le lesznek zárva a személyforgalom elől és csak magyar
állampolgárok léphetnek be az országba!
Minden rendezvényt betiltanak!
A szórakozóhelyeket és mozikat bezárják! Az éttermek, kávézók csak 15 óráig lesznek
nyitva!

Ahol nem megoldott családon belül, 70 év feletti idős, egyedülállók esetében
ott az önkormányzatnak kell gondoskodni az ellátásról (bevásárlás stb.)!
Kérem Önöket, hogy igényüket a 94/200-026-os és a +3630/ 9016-735-ös
telefonszámon legyenek szívesek jelezni!!!

LakosságiFelhívás!
A kialakultjárványügyihelyzetrevalótekintettelrendeléscsak a
vasszentmihályiOrvosiRendelőben vehetőigénybe előzetestelefonos
időpontegyeztetésselindokoltesetben.

A receptekfelírása E -receptfelírásaformájábantörténik.
Telefonálnak a rendelőbe rendelési időben és bediktálják a felírandógyógyszereket.
A kiváltásmenete: személyigazolványbemutatása a patikában,
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szükséges a beteg TAJ számaakinek a részére a receptkiváltásatörténik.
Várhatóan a helyzetfolyamatosanváltoznifog,amirőlszintén
tájékoztatnifogjuk a lakosságot.

Tisztelt Lakosság!
A jelenlegi járványügyi helyzetben a fertőzés terjedésének csökkentése érdekében szükséges a
háziorvosi ellátás rendjének átszervezése.
Kérjük Önöket, hogy a rendelőben csak valóban indokolt esetben jelenjenek meg!
Adminisztratív okokból ( recept felírás, táppénzes papír, útiköltség, beutaló, közgyógy igazolvány),
illetve jogosítvány hosszabbítás, szűrések és egyéb nem sürgős vizsgálatok elvégzése céljából NE
KERESSÉK FEL a rendelőt, TELEFONÁLJANAK!
Amennyiben láz, vagy légúti tünetek jelentkeznek - gyermekeknél is !!- először
TELEFONÁLJANAK!
Részletes telefonos kikérdezést követően döntünk a további teendőkről.
Ha felmerül koronavírus fertőzés gyanúja - külföldről hazatérést követően, vagy koronavírussal
fertőzött személlyel történt lehetséges kontaktus után - NE JÖJJENEK be a rendelőbe,
TELEFONÁLJANAK !
Amennyiben a rendelőben váratlanul koronavírus fertőzés igazolódik, mi karanténba kerülhetünk,
és az ellátásban komolyabb fennakadások lehetnek.
Kérjük Önöktől, hogy saját és környezetük érdekében maximálisan tartsák be a hatósági előírásokat
és a higiénés szabályokat! Aki teheti, MARADJON OTTHON!
Köszönettel: Dr. Ribarits Ágota háziorvos
Benczik Szabolcsné asszisztens
Telefonszámaink: 20/414-7707, 20/322-3375
A veszélyhelyzet fennállásának idejében, folyamatosan tájékoztatom a lakosságot az újabb
fejleményekről!

A fertőzésveszély csökkentése érdekében a mai nappal elrendeltem, hogy a
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS a falugondnoki szolgáltatás keretein belül,
határozatlan ideig szünetel!
Rönök, 2020. 03. 16.
Tisztelettel:
Pékó Tamás Lajos s.k.
Rönök Község Polgármestere
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