Rönök Község Polgármestere
9954. Rönök, Alkotmány út 63.
Tel.: 94/200-026
+3630/9016- 735
e-mail: ronokhivatal@gmail.com
tompeko@gmail.com
____________________________________________________________
Tárgy: Koronavírus fertőzés terjedésének
megakadályozása, új intézkedések II.

Tisztelt Lakosság!
Várhatóan a csoportos megbetegedések után, a tömeges megbetegedések szakaszához érünk.
Fegyelmezetten, betartva az ajánlásokat és az utasításokat lassítani tudjuk a vírus terjedését!
Településünkön az elmúlt napok tapasztalatai alapján már komolyan veszi szinte a teljes lakosság a
veszélyhelyzetet. Nyomatékosan felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy továbbra is
kötelességünk betartani a kormány által meghozott intézkedéseket!
Helyi információk, felvetett problémák, tájékoztató!
A korábbi hírlevelemben leírt, a Szent Imre templomnál levő határátlépési ponton való
átjárás megszűnt! Szalagkorlát került letelepítésre és szinte állandó a rendőri jelenlét!
Fogorvosi ügyelet Vasszentmihályon van biztosítva, csak és kizárólag sürgősségi
alapon az alábbiak szerint!
Hétfő: 13.00-16 óráig
Szerda: 15.00-18.00 óráig
Csütörtökön: 09.00-12.00 óráig
A sürgősségi ügyeletet Dr. Máté Tibor látja el. Telefonszáma: 06 94/438-156
Ismételten hangsúlyozom. hogy ahol nem megoldott családon belül és igény van rá, idős,
egyedülállók, betegek esetében, ott az önkormányzatnak kell gondoskodni az ellátásról!
A bevásárlást, ételhordást, gyógyszerkiváltást továbbra is falugondnok intézi az
igénylőknek. Helyben vásárolunk, hogy ezzel is csökkentsük az érintkezések számát. A
falugondnok a gépjárművet, eszközeit folyamatosan fertőtleníti. A veszélyhelyzet ideje alatt a
személyszállítás szünetel! A bevásárló listát lehetőleg legyenek szívesek szabadtéren a bejárati
ajtónál, vagy a kertkapunál átadni neki! Török Balázs falugondnok telefonszáma: 0630/ 3536901
Néhányan telefonáltak, hogy a vásárlást családon belül, unokával, vagy szomszéddal intézik.
Nekik is azt javaslom, különösképpen vegyék figyelembe a higiénés előírásokat és az érintkezés
szabályait, ezzel is minimálisra csökkentve a fertőzés veszélyét!
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A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete alapján a koronavírus-járvány terjedésének
mérséklése érdekében, március 17-től. elrendeltem a Gazdag Erzsi Közösségi Tér és Könyvtár
határozatlan ideig tartó zárva tartását! Ezzel összefüggésben, értelemszerűen a tavaszi tervezett
programok is elmaradnak. Elmarad a Születések Kertjében az idei gyümölcsfaültetés, a kultúrházba
tervezett kézműves foglakozások, a színházi előadások és az egyesületi összejövetelek. A korábban
kikölcsönzött könyveket, a veszélyhelyzet elmúltával ráérnek majd visszahozni az olvasók.
Figyelembe véve, hogy kistelepülésen élünk és ezekben a nehéz időkben mindenki otthon
tartózkodik, a gyerekek otthon tanulnak, többet kell szellőztetni, gyakrabban kell a mosógépet
beindítani, a gyerekeknek csak az udvaron ajánlatos játszani, ezért 2020. március 27. (péntektől)
belterületen elrendeltem a kiskerti égetés teljes beszüntetését!
„A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelete szerint, a nyilvános liturgia 2020.
március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés,
amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.”
A COOP boltok ajtajára kifüggesztésre került egy tájékoztató, mely szerint egy időben
egyszerre, csak két fő tartózkodhat vásárlás céljából az üzletben! Máshol polgárőrök, biztonsági
őrök felügyelik az előírtakat, de sajnos erre nálunk nincs kapacitás. Ezért is kérem, hogy a
tájékoztatóban levő kérést, tartsa mindenki tiszteletben, főként a saját érdekükben és a boltosaink
érdekében! Ameddig a munkáltatójuk nem látja el boltosainkat védőeszközzel, addig az
önkormányzatunk gondoskodik róluk.
Az Óvónőink áthidalva a nevelés nélküli napokat, elektronikus úton küldik a feladatokat a
legkisebbek szüleinek. A tapasztalat az, hogy a szülők nagy örömmel foglalkoznak a kicsikkel
óvodapedagógusaink iránymutatása szerint.
A visszajelzések alapján, az iskolai online tanítás országosan jól működik. A Rönöki
gyerekek esetében is teljesítette a Tankerület a tanulás feltételeit.
Kérem Önöket, hogy továbbra is csak hiteles forrásokból tájékozódjanak!
Hamarosan várható, hogy kezdetét veszik a tömeges megbetegedések, ezért kérem, hogy
olvassák el figyelmesen az alábbi ajánlót!
LAKHELYEN TÖRTÉNŐ JÁRVÁNYÜGYI MEGFIGYELÉS IDEJÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
A koronavírus cseppfertőzéssel és nagyon gyorsan terjed, ezért a legfontosabb, hogy ne
fertőzzük meg egymást. Ezért azokat a magyar állampolgárokat, akik potenciálisan fertőzöttek,
hatósági házi karanténra kötelezhetik. Ez egy rendkívüli járványügyi intézkedés. A hatóság
ilyenkor elrendeli, hogy a potenciálisan fertőzött, de tünetmentes személy 2 hétig az
otthonában köteles tartózkodni és vendéget nem fogadhat. A bejárati ajtóra ilyenkor köteles egy
hatósági feliratot („piros lapot”) kiragasztani, amely arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember
tartózkodik, aki járványügyi megfigyelés alatt van. Ha megszegi a karantén szabályait, akkor
bűncselekményt követ el.
A rendőrség az érintett hatóságokkal közösen felhívja a figyelmet, hogy lakhelyen történő
járványügyi megfigyelés idején az alábbi szabályok betartása saját és mások egészségének
megóvása érdekében mindenkire nézve kötelező. Kérünk mindenkit, hogy mutasson jogkövető
magatartást családja és környezete érdekében! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
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A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés időtartama alatt a kijelölt
területet nem hagyhatja el, másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok
betartásával érintkezhet.
Köteles betartani mindazokat az előírásokat és együttműködni azoknak az intézkedéseknek a
végrehajtásában, melyeket az egészségügyi hatóság a járvány megakadályozása érdekében ír elő és
tesz meg, továbbá köteles a következő szabályokat betartani:
1. A járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem
hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat.
2. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.),
textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában
tisztítani és tárolni.
3. Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal
előzetesen egyeztetni.
4. Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost
vagy ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.
5. Az átadott figyelmeztető feliratot köteles a tartózkodási helyének bejárati ajtaján
elhelyezni. Az országos tisztifőorvos ajánlása alapján a hatósági házi karanténra kijelölt
személynek a háztartási szemetet dupla zsákba helyezve kell a szemétkukába tenni.
Postát, áruszállítót fogadhat, az ajtóban átveheti a küldeményt, mert ezek az esetek nem
számítanak szoros kontaktusnak. Ugyanígy átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától az
ételt is, amit hoztak neki. Az, aki ilyen karanténban van, és az ellátását nem tudja
megoldani, az önkormányzattól kérhet segítséget. Kérjük, tartsák be a hatósági
intézkedéseket! Aki járvány idején az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés,
zárlat vagy ellenőrzés szabályait megszegi, bűncselekményt követ el.
(Készítette: ORFK Kommunikációs Szolgálat)
Tisztelt Lakosság!
Köszönöm az eddigi együttműködésüket és legyenek szívesek továbbra is megfogadni az
ajánlásokat!
Külön köszönöm a hozzáállásukat azoknak a helyi és elszármazott Rönökieknek, akik
felajánlották segítségüket és önkéntes munkájukkal szeretnének hozzájárulni a problémák
megoldásához. Biztosíthatok mindenkit, hogy ellátjuk feladatainkat, de ha szükség lesz
részvételükre, akkorkeresni fogok minden jelentkezőt!
Vigyázzunk egymásra, hogy ne veszítsünk el senkit faluközösségünkből!

Rönök, 2020. március 23.

Tisztelettel: Pékó Tamás Lajos s.k.
polgármester
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