
Kedves Beloianniszi
Lakosok!

A Falutükör kiadása éppen
aktuális lett volna, de ez
esetben sajnos nem a
tervezett kiadást lapozgat-
hatják, hanem a kényszer
szülte rendkívüli kiadást.
Úgy döntöttünk, hogy a

mindannyiunk hétköznapi életét átíró, veszé-
lyeztető koronavírus járvány elleni védekezés
jegyében adjuk ki ezt a számot, összegyűjtve
benne az elektronikus felületeinken már eddig
is nyilvánosságra hozott döntéseinket, valamint
megjelenítjük az újonnan tudomásunkra jutott
információkat. Mivel ez egy új, eddig ismeretlen
betegség, nincs rá még gyógyszer, ezért
kérünk mindenkit, hogy vegyék nagyon
komolyan, tartsák be a hatóságok intéz-
kedéseit, döntéseit, hiszen ebben az esetben
a megelőzés a legtöbb, amit megtehetünk.

A szakemberek eddigi információi alapján a
legveszélyeztetettebb réteg az idősebb
korosztály, valamint a betegségek által
megromlott egészségű emberek. Ilyen ember
szinte minden családban van, kérek mindenkit,
hogy fokozottan figyeljünk rájuk, ha lehet, ne
hagyják el az otthonukat, amiben tudjuk,
segítsük őket! Postára, boltba és minden olyan
helyre, ahol sokan megfordulnak, menjünk el
helyettük, kíméljük őket! Az eddigi infor-
mációink alapján a fiatalabbak kevésbé vannak
veszélyben, ha el is kapják a vírust, könnyeb-
ben kigyógyulnak. De ők is kerülhetnek súlyos
állapotba, ráadásul mivel ők élnek nagyobb
társasági életet, nagyobb eséllyel terjeszthetik
a kórokozókat. Nem véletlenül születtek meg
az oktatási intézményekkel, valamint óvodák-
kal kapcsolatos döntések, ha ennek ellenére
közösségbe járnak a gyerekek, fiatalok, akkor
az egésznek kevés értelme van! Szeretném, ha

mindenkiben tudatosulna, hogy ezek a
megelőző intézkedések nem az épület
használatáról, hanem a benne tanuló, élő,
szórakozó gyerekek, fiatalok elkülönítéséről
szólnak. Kérek mindenkit, hogy vegyék
komolyan, és a gyerekekkel is tartassák be
ezeket az intézkedéseket!
Az idősebb korosztályra a családokon kívül az
önkormányzatunk is igyekszik több figyelmet
fordítani. Átszerveztük a szociális étkeztetés
módját, és ennek többletköltségét magunkra
vállaljuk. Feltérképezzük az egyedülálló idős
embereket, és minden tekintetben segítjük
őket, hogy a legkisebb veszélynek legyenek
kitéve ebben az időszakban. Amennyiben
tudomásuk van ilyen személyről, kérjük,
jelezzék azt az önkormányzat elérhető-
ségeinek egyikén!
Vészhelyzet idején a polgármester döntési
szabadsága megnő, hogy gyorsabban tudjon
reagálni a felmerülő problémák esetén, de
ennek ellenére még egyszer sem kellett
egyedül döntést hoznom, mert az elektronikus
csatornákon mind a házi orvossal, mind a
képviselőkkel, mind az intézményvezetőkkel
napi kapcsolatban vagyok. Közösen mindent
megteszünk azért, hogy Beloiannisz lakói a
legkevesebb megpróbáltatáson menjenek
keresztül ezen időszak alatt, míg a járványt
teljes egészében vissza nem szorítják a
szakemberek. Kérem ehhez türelmüket,
együttműködésüket, valamint, ha esetleg
szükségessé válik, a segítségüket is!

Papalexisz Kosztasz
polgármester
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2020. március 13.

A koronavírus elterjedésének megakadályozása
érdekében a Művelődési ház és Könyvtár 2020. április 15-
ig ZÁRVAtart.
A változásokkal kapcsolatban folyamatos tájékoztatjuk
Önöket.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

2020. március 14.

Mint már bizonyosan sokan értesültek róla, tegnap este
Magyarország miniszterelnöke bejelentette, hogy a
koronavírus elleni védekezés következő lépéseként
2020.03.16. hétfőtől bezárják az általános iskolákat is. Az
oktatás digitális eszközök igénybevételével folytatódik
további intézkedésig. A Nikosz Beloiannisz Általános
Iskola és Óvoda intézményvezetőjével folyamatosan
egyeztetünk a szükséges lépésekről. A bejelentést
követni fogja egy kormányrendelet kiadása, amit
mindannyian várunk, és annak tükrében kell további
döntéseket meghoznunk. A következő órákban
egyeztetnünk kell az oktatás segítéséről, a gyermekek
étkeztetéséről, az esetlegesen felügyelet nélkül maradó
gyermekekről, és nem utolsó sorban az óvoda
helyzetéről! A képviselő-testület tagjai folyamatosan
egyeztetnek ez ügyben az intézményvezetővel és a házi
orvossal. Jelen pillanatban azt mondhatom, hogy még a
hétvégén döntés fog születni a fent említett kérdésekben,
valamint az Óvoda bezárásával kapcsolatban, amelyekről
az intézményvezető tájékoztatni fogja a szülőket. Kérem
megosztásaikkal segítsék az információk áramlását.

Papalexisz Kosztasz polgármester

2020. március 14.

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány az élet-
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében
elrendelt vészhelyzet során teendő intézkedésekről (II)
szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában döntött
arról, hogy a bölcsődei, valamint az óvodai ellátást végző
intézmény esetében az elhelyezés szerinti polgármester
rendkívüli szünetet rendelhet el.
Ennek megfelelően egyeztetve az Intézményvezetővel, a
jegyzővel, a háziorvossal, valamint a képviselő-testület
tagjaival, úgy döntöttem, hogy 2020. március 16-tól
határozatlan ideig az óvoda működésében szünetet
rendelek el! Döntésünknél figyelembe vettük a Kormány

Beloianniszi Falutükör2. 2020. március 17.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásul megküldjük a koronavírussal kapcsolatosan hozott döntéseinket időrendi sorrendben az alábbiak
szerint:

oktatási intézményekkel kapcsolatos intézkedését, és a
továbbiakban is befolyással bír az országos védekezés
mikéntje a helyi döntések meghozatalára. Azon szülők
esetében, akik semmilyen módon nem tudják megoldani a
gyermekük elhelyezését, az intézményvezetőknél egyedi
jelzések megtétele szükséges. Amennyiben elkerül-
hetetlen, kiscsoportos felügyeletet szervezünk ezen
gyermekek számára. Az esetlegesen megbetegedő
gyermekeket nem fogadjuk az intézményekben, ezért az
ilyen tünetekkel rendelkezők orvosi ellátásáról a
szülőknek kell gondoskodni. Felhívjuk a figyelmet, hogy
amennyiben lehetséges, ne az idősebb családtagok
vigyázzanak a gyermekekre, mert a betegség az ő
korosztályukra a legveszélyesebb!
Az étkeztetéssel kapcsolatban, kérjük, vegyék fel az
intézményvezetőkkel a kapcsolatot, mert felmérik az
igényeket és annak megfelelően szervezzük meg a
gyermekek étkeztetését. Az intézményvezetők ezzel
kapcsolatban már több kommunikációs csatornán
megkezdték a szülők megkeresését. Kérem a szülőket,
hogy tudatosítsák a gyermekekben, hogy nem szünet
van, hanem megváltozott körülmények közötti oktatás.
Továbbá kérem a szülőket, hogy ne engedjék nagyobb
közösségbe ez idő alatt a gyerekeket, hiszen most a
legfontosabb, hogy a minimálisra csökkentsük a fizikai
kontaktust közöttük.
Kérem, figyeljék hivatalos oldalunkat, mert folyamatosan
tesszük közzé a híreket, amik a vészhelyzet miatt napról-
napra keletkezhetnek. Hamarosan a Polgármesteri
Hivatal működéséről is tájékoztatást adunk, valamint
figyelemmel kísérünk minden olyan körülményt, ami a
járvány terjedésével kapcsolatos lehet.
Vigyázzunk magunkra, figyeljünk oda a környezetünkben
élőkre, és azok közül is kiemelten az idősekre!

Papalexisz Kosztasz polgármester

2020. március 15.

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében – a
40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-
én 15 órától Magyarország egész területére veszély-
helyzetet hirdetett ki.
Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírussal kapcsolatos
megelőző intézkedések bevezetése miatt az Adonyi
Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendelt-
ségén 2020. március 16-tól visszavonásig a személyes
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ügyintézés kizárólag előzetes telefonos egyeztetést
követően, halaszthatatlan ügyintézést igénylő esetekben
(pl. haláleset anyakönyvezése) kizárólag ügyfélfogadási
időben lehetséges. Minden más esetben online vagy
telefonon vegyék fel a kapcsolatot az Ügyintézőkkel!
Javaslom a mindenki számára elérhető elektronikus
ügyintézés igénybevételét.
Elérhetőségeink:
Hivatali kapu: BEKO 746630965
Telefon: 0625898058, 0625898055, 0625898057,
06307208083; e-mail: jegyzo@beloiannisz.hu vagy
polgarmester@beloiannisz.hu
Kérem a Tisztelt Lakosság megértését, az ügyintézés a
fentiekben leírt intézkedésektől függetlenül teljeskörű
marad!
Beloiannisz, 2020. március 15. - Bokor Erika aljegyző

2020. március 16.

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében – a
40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-
én 15 órától Magyarország egész területére veszély-
helyzetet hirdetett ki.
Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírussal kapcsolatos
megelőző intézkedések bevezetése miatt, a szociális
étkezés 2020. március 17-tól visszavonásig kizárólag
házhozszállítással valósul meg.
Kérünk mindenkit, hogy maradjanak otthon és
vigyázzanak magukra!!!

Beloiannisz, 2020. március 16.
Papalexisz Kosztasz polgármester
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Iskolai tájékoztatás
Orbán Viktor miniszterelnök úr 2020. március 13-án
bejelentette, hogy 2020. március 16-tól az iskolák
áttérnek a digitális oktatási formára a kialakult
korona-vírus világjárvány miatt. A bejelentés
követően azonnal szervezkedni kezdtünk.
Elsőként begyűjtöttük a szülőktől gyermekük email
címét, amelyen keresztül fog folyni az oktatási-
tanulási folyamat. Minden pedagógus heti lebon-
tásban elküldi nekik a tananyagot, magyarázatot
rengeteg online illetve digitális tananyaggal kiegé-
szítve. A szülőknek nagyon fontos tudatosítaniuk
gyermekük számára, hogy az iskola nem szünetel,
hanem más oktatási formával halad tovább a
tanítás, a határidőket be kell tartani.
Ezenkívül egyeztetve a Polgármester úrral,
hétvégén felmértük az étkeztetésre és a tanulók
felügyeletére vonatkozó igényeket. Így már hétfőn a
gyerekek ebédet kaphattak házhoz szállítással.
Az óvoda bezárt határozatlan ideig, melyet
Beloiannisz Község Önkormányzata rendelt el
mindannyiunk egészsége érdekében.
Ezúton szeretném megköszönni a Szülők, Pedagó-
gusok, Polgármester úr segítségét ebben a váratlan
helyzetben: mindenki gyorsan, segítőkészen
reagált a változó körülményekre.

A továbbiakban szeretném kérni, hogy legyünk
türelemmel egymás iránt, bármiben segítségre
lenne szükségük, nyitottan állunk rendelkezésükre.

Dimanovszka Mahi

intézményvezető
Kocolárisz Eftichia

intézményvezető-helyettes

Kedves Beloiannisziak!

Valószıńű nem mindenkinek mondanak újat azok az

információk, amiket összegyűjtöttünk ebben a

rendkı́vüli kiadványban, mert az interneten

folyamatosan tájékozódnak. Az azonban tény, hogy

pont a legveszélyeztetettebb korosztály tagjai azok,

akik egyáltalán nem vagy csak minimálisan használ-

ják az internetet. Másrészt sok félretájékoztatás is

zajlik a médiákban, ezért döntött úgy az önkor-

mányzat, hogy egységesen tájékoztatjuk telepü-

lésünk összes lakóját rendkıv́üli kiadványban, amit

ha kell, többször is megjelentetünk.

Ne pánikoljunk, nincs világvége, de komolyan kell

vennünk a korlátozásokat, a szabályozásokat, csak

ı́gy van esélyünk, hogy a lehető legkisebb áron

ússzuk meg ezt a járványt.

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy családon

belül oldják meg az idősebb korosztály ellátását,

segı́tését, őket pedig kérjük, vegyék komolyan,

hogy nem mennek ki otthonukból az elkövetkező

időben. Valamennyiünk érdeke, hogy sikeresen

legyőzzük a vı́rust, illetve hogy megelőzzük a

terjedését, amennyire csak lehet. Most próbálják

lehetőleg kerülni a fizikai kontaktust, a kézfogást,

ölelést, puszilkodást. Közös felelősségünk, hogy

lehetőleg elkerülje a fertőzés a veszélyez-

tetetteket: a tartós betegeket, a legyengült

szervezetű embereket, az időseket.

Nagyon nagy az iskolások családján a nyomás: a

gyerekek közösséghez, zizegéshez, állandó pör-

géshez szoktak – amit most meg kell állítaniuk!

Ne bandázzanak, ne bulizzanak, mert ők szintén

hordozói lehetnek a vıŕusnak, amit aztán hazavisz-

nek a családjukba. Kitartást, fiatalok, remélhetőleg

hamar túljutunk ezen a szokatlan helyzeten!

Az önkormányzat állandóan figyelemmel kı́séri a

kormányzati döntéseket, amiket szem előtt tartunk

a helyi rendelkezések során. Megkérjük az üzletek,

posta üzemeltetőit, tartsák / tartassák be az

előıŕásokat a létszámok terén, és mindent tegyenek

meg a rendszeres fertőtlenıt́ésért!

Jó egészséget kívánok mindenkinek, és persze

kitartást, türelmet elegendőt!

Boka Erika

alpolgármester
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Tisztelt Lakosság! Kedves Betegeink!

O�nök előtt is ismert tény, hogy egészségügyi

vészhelyzet van érvényben. Központi

utasıt́ásra a kórházak – ıǵy a Szent Panta-

leon Kórház is – rendkıv́üli intézkedéseket

léptettek életbe a koronavıŕus járvány terjedésének lassıt́ására és az egészségügyi ellátó

kapacitás megőrzésére.

1. A Kórház-Rendelőintézetben átmenetileg megszűnnek a tervezhető, nem sürgős

ellátások. Továbbra is elvégezzük azonban az akut ellátást és mindazon ellátási

formákat, melyek halasztása akár középtávon is egészségkárosodást eredményezhet.

2. Szakrendeléseink és ambulanciáink is minimalizálják tevékenységüket, csak az akut

eseteket, illetve azokat a kontroll vizsgálatokat végzik el, amelyek halasztása

hátrányos egészségügyi következményekkel járhat.
3. A járóbeteg-tevékenységünket a Rendelőintézetben végezzük,

• ez alól kivételt képez a sürgősségi ambulancia, a traumatológiai sürgősségi

ambulancia, az urológia, a kardiológia, a gasztroenterológia, a pszichiátria, a röntgen,

CT és ultrahang diagnosztika, melyek az eddigi helyükön működnek.

• Az EKG a Rendelőintézet félemeletén fog működni.

• A bőrgyógyászati ellátás csütörtöki napokra korlátozódik.

• A tüdőszűrés és más szűrési tevékenység szünetel, a pulmonológiai szakrendelés

azonban működik. Ezek az ellátási formák is hangsúlyozottan csak sürgősségi

eseteket fogadnak.

4. Egyes fekvőbeteg-osztályaink összevonásra kerülnek.

5. A sürgősségi osztályon A sürgősségi és az infektológiai osztályra belépőtilos az átjárás.

betegek azonnal sebészi maszkot kapnak.

6. A helyi katasztrófavédelemmel felvettük a kapcsolatot, a közeljövőben a kórház

sürgősségi betegfelvétele egy keresztül valósul meg, ahol célzottelőszűrő sátoron

kérdések és néhány egyszerű alapvizsgálat (testhő, szıv́frekvencia, oxigén telıt́ettség

mérés) után megfelelő helyre irányıt́juk a beteget.

7. A betegek beléptetése a kórházi főépületbe kizárólag a sürgősségi bejáratokon

keresztül történik (a hıd́ alatti, illetve az új blokk bejárata és pszichiátria). Az aulai

(hídon keresztüli) bejárást megszüntetjük.
8. Mind a személyzet, mind a pácienseink közös érdeke, hogy a koronavıŕus fertőzés

terjedését megállıt́suk, az ellátó személyzet a várható esetszám növekedés idején is

rendelkezésre tudjon állni, ezért nyomatékosan kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy csak

rendkívül indokolt esetben vegyék igénybe a Kórház-Rendelőintézet szolgáltatásait.

A koronavírus járvánnyal összefüggő kérdéseikkel kapcsolatosan a kormányzati zöld

számon és a honlapon(06-80/277-455, 06-80/277-456) www.koronavirus.gov.hu

tájékozódhatnak.

Kórházunkat érintő változtatásokról pedig a honlapon kaphatnakwww.pantaleon.hu

aktuális felvilágosıt́ást.

2020. március 17.
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Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a koronavírus-
járványra való tekintettel,
annak érdekében, hogy

minimálisra csökkentsük a kontaktusokat és mérsékeljük
a fertőzésveszély kockázatát a dolgozóink és a
Felhasználók védelmében, továbbá hogy ebben a kritikus
időszakban minden felhasználási helyen folyamatosan
biztosíthassuk a vezetékes ivóvizet, az alábbi intézke-
déseket vezetjük be:
– Mivel a vezetékes víz nélkülözhetetlen a járvánnyal

kapcsolatos védekezésben, korlátozási moratóriumot

hirdetünk az ivóvíz-szolgáltatásra a járványveszély
elmúlásáig. A bejelentett halasztás azokra a lakossági
és közületi ügyfelekre vonatkozik, akiknek/amelyeknek
számlatartozása miatt az érintett időszakban korlátozni
kellene az ivóvíz-felhasználását.

– Március 16-tól bezárjuk a Társaság ügyfélszolgálati
irodáját, ügyfélszolgálati fiókirodáit és információs
pontjait. Kérjük, további rendelkezésig az ingyenesen
hívható telefonszámon, az06-80/240-240-es
ugyfelszolgalat@drv.hu e-mail-címen, vagy a
http://www.drv.hu honlapunkon elérhető online
ügyfélszolgálaton keresztül intézzék ügyeiket. Utóbbi
esetében mobiltelefonon is többféle ügytípus elintéz-
hető munkatársi közreműködés nélkül, ami jelen
helyzetben meggyorsíthatja ügyeik bejelentését,
elintézését. Amennyiben a telefonos kapcsolatfelvétel

csak többszöri próbálkozásra sikerül, kérjük szíves

türelmüket és megértésüket.

– Felfüggesztjük és későbbi időpontra halasztjuk a
bekötési vízmérők cseréjét, a mellékmérő-cseréket és
a plombálásokat.

– Március 16-tól szüneteltetjük a személyes közmű-
egyeztetéseket, a kivizsgálási és a diagnosztikai
tevékenységet.

– Felfüggesztjük és későbbi időpontra halasztjuk a
bekötési vízmérők és mellékvízmérő-leolvasásokat.

– Későbbre ütemezzük a vízhiánnyal járó karban-
tartásokat (mechanikai hálózattisztítás, medence-,
víztorony- és glóbuszmosatás).

A már leegyeztetett időpontok pótlásával kapcsolatosan
ügyfélszolgálatunk a későbbiekben egyeztet a
felhasználókkal.
A DRV Zrt. folyamatosan nyomon követi a járványügyi
helyzet alakulását, szükség esetén további intézke-
déseket tesz, melyekről ügyfeleit is azonnal tájékoztatja.
Köszönjük megértésüket és segítő együttműködésüket.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!
Az E.ON számára

k i e m e l te n fo n to s

ügyfelei és munkatársai egészsége. A korona-

vı́rus további terjedésének megakadályozása

érdekében ügyfélszolgálati irodáinkat március
16-tól visszavonásig ZÁRVA tartjuk. Kérjük,

hogy ezen időszakban ügyeiket, lehetőség szerint

online vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon
intézzék!

Online ügyfélszolgálatunkon az alábbi ügyeket

teljes körűen elintézhetik pár kattintással:

• mérőállás diktálás
• számla és egyenleg megtekintés
• számla befizetés
• e-számlára váltás
• értesítés tervezett üzemszünetekről.

Kérjük, lépjenek be, illetve ha még nem tették,

akkor regisztráljanak a www.eon.hu/ugyintezes

oldalunkon.

Ajánljuk, hogy Online ügyfélszolgálatunkon

keresztül ıǵy kényelmesenváltsanak e számlára,

intézhetik számlaügyeiket otthonról.

Mobil applikációnkon is intézhetik ügyeiket.

Minden más ügyben kérjük, hogy telefonos

ügyfélszolgálatunkat keressék.

Kérjük O�nöket, hogy az átmeneti időszakban

megnövekedett várakozási idővel számoljanak,

ezért telefonos ügyfélszolgálatunk igénybe-

vételét csak indokolt esetben javasoljuk.

Már korábban döntöttünk arról, hogy lakossági

ügyfeleinknél azonnali hatállyal felfüg-
gesztjük a tartozás miatti kikapcsolásokat.
Ezzel az önként vállalt kikapcsolási morató-

riummal kıv́ánunk hozzájárulni ahhoz, hogy a

veszélyhelyzet időszakában minden ügyfelünk

számára biztosıt́ott legyen az áramellátás.

O�vintézkedéseink célja, hogy ügyfeleink

zavartalan kiszolgálása mellett biztosı́tsuk

vállalatunk és szolgáltatásaink zavartalan

működését.

U�gyfeleink együttműködését és a megértést

nagyon köszönjük!

E.ON

Közműszolgáltatók tájékoztatói
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Ha nem muszáj, ne keresse most

fel orvosát! A közgyógyellátásban

érintetteknek sem kell most az

orvoshoz menni!

A közgyógyellátásra való jogosultság a

kormány döntése értelmében a veszély-

helyzet időtartama alatt, majd annak

megszűntét követő 90 napig fennmarad.

Emiatt tehát senkinek nem kell elmenni a

háziorvoshoz.

Akeresőképtelenségről szóló igazolásokat

sem kell 2 hetenként kiállítani.

Az emelt és kiemelt támogatással rendel-

hető gyógyszerekre és gyógyászati

segédeszközökre kiállított szakorvosi

javaslatok is érvényesek maradnak a

veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a

veszélyhelyzet megszűnését követően 90

napig.

A veszélyhelyzet végéig a kórházak

halasszák el az ütemezett műtéteket, és

csak a tartós egészségkárosodást elkerülő

műtéteket végezzék el. Az EMMI kérte az

intézmények vezetőit, hogy erről haladék-

talanul tájékoztassák a betegeket.

Ugyancsak a koronavírus-járvány miatt

született az a döntés, hogy bárki kiválthatja

hozzátartozója, ismerőse gyógyszereit,

mert rendeletben egyszerűsítettük az e-

recept kiváltásának feltételei.

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal

Beloianniszi irodájában az ügysegéd

ügyfélfogadási ideje a kihirdetett

rendkívüli jogrendre tekintettel

visszavonásig szünetel.

A szociális ellátások igénylése iránti
kérelem nyomtatványok elérhetőek a

www.kormanyhivatal.hu

weboldalon.

A kérelmek benyújthatóak:

Postai úton:
Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal

2400 Dunaújváros,
Szórád Márton út 39.

E-mailben:
hatosagi.dunaujvaros@fejer.gov.hu

és (epapir.gov.hu)e-papíron

Kurné Tibold Erika
ügysegéd hivatali elérhetősége:

06-25/795-608

Megértésüket köszönjük!

Szünetel az ügysegéd
ügyfélfogadási ideje

2020. március 17.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Kedves betegeim, Beloiannisz lakói!

A k o r o n a v í r u s ( C OV I D - 1 9 ) o k o z t a
megbetegedést a WHO vi lág jár vánnyá
nyilvánította. Jelenleg a világban 182.000
megbetegedést és ebből több mint 7.100
halálesetet regisztráltak. Magyarországon
jelenleg 50 fő COVID-19 megbetegedést
igazoltak, egy idős beteg halálozása történt a
vírus következtében.*

Terjedésmódja emberről – emberre főleg cseppfertőzéssel, illetve a váladékkal való direkt-indirekt
érintkezéssel történik. Lappangási ideje átlag egy hét (2-12 nap). Fertőzőképessége a tünetek
súlyosságával arányos, de nem zárható ki, hogy azok megjelenése előtt is fennáll.
Tünetek: láz (38 °C felett), köhögés, fulladás, tüdőgyulladás tünetei, súlyos formában
szeptikus sokk (vérmérgezés), súlyos vese-, tüdő-, idegrendszeri károsodás, és
keringésösszeomlás következtében halálhoz vezethet kb. 2-3%-ban.
Amennyiben a fenti tünetek jelentkeznek ÉS a megelőző 14 napban koronavírus fertőzéssel érintett
területen járt (Olaszország , Kína, Korea, Hong Kong, Japán, Irán, Szingapur, Izrael - a folyamatosan frissülő
listát a honlapon követhetik), vagy ilyen, feltehetőleg koronavírussal fertőzött személlyel került
szorosabb kapcsolatba (2 m-en belül legalább 15 percet tartózkodott vagy testi kontaktusban volt, pl.
kézfogás), akkor kérem, hogy a szükségestelefonon haladéktalanul értesítsék háziorvosukat,
járványügyi intézkedéseket megtegye és mihamarabb megkezdődjön a fertőzésgyanús személy
kivizsgálása és elkülönítése, karanténba helyezése.
A járvány elsősorban az jelent komoly veszélyt (a halálozások 80%-a ebbe aidős betegekre
csoportba tartozik), ezért a velük való kontaktustól különösen tartózkodjunk, védjük őket és
segítsünk a gyógyszereik beszerzésében, bevásárlásban és egyéb ügyeik intézésében.
Gyermekek felügyeletét se bízzuk rájuk, ugyanis a fiatalok többsége (több mint 80%-a) szinte
tünetmentesen vészeli át a fertőzést, viszont a vírus átadásában, így a járvány terjedésében nagy
szerepük van.
A megelőzés érdekében javaslom betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal is
megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a
szeméhez, orrához vagy szájához nyúl.
Kérem, vegyék komolyan és tartsák be az alábbi óvintézkedéseket:
• Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! (pl.

rendezvények, mozi, színház, tömegközlekedés)
• Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet (pl. fertőzéssel

érintett országból jött)
• Alaposan és gyakran mosson kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60%

alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti és az
ujjai közötti területekre is!

• Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és száját zsebkendővel, utána dobja ki a
zsebkendőt és mosson kezet!

• Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget és a
tömegközlekedést. Gyakran szellőztessen!

• Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az érintkezés minden formáját!
• A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti

ölelést tanácsos mellőznie.

2020. március 17.

* Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) - 2020. 03. 17. 9:00
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Kedves Betegeim!
Kérem Önöket, hogy a koronavírus
vészhelyzetre tekintettel csak a valóban
orvosi ellátásra szoruló betegek
jelenjenek meg az orvosi rendelőben,
minden egyéb ügyben (pl. rendszeresen
szedett gyógyszerek felíratása, egyéb
halasztható adminisztráció, szakorvosi
javasla t hosszabbí tás) te lefonon
keressenek!

06-25/898-071
Elektronikus recept kérésüket email-en is
elküldhetik ( ),recept.belo@gmail.com
így a következő hétköznap legkésőbb
14:00 órától kiválthatják gyógyszereiket
a patikában.
A gyógyszerkiváltás egyszerűsítése is
megtörtént, így 2020. március 13-tól már
nemcsak maga a beteg, hanem bárme-

• Ha Ön egészséges, az arcmaszk használata önmagában nem előzi meg a fertőzést.
• Az arcmaszk a megbetegedetteknek ajánlott, hogy ne terjessze a vírust egy-egy

tüsszentéssel vagy köhögéssel!
További hiteles, naprakész információ szerezhető a oldalról, valamintwww.koronavirus.gov.hu
kérdéseikre választ kaphatnak az információs telefonvonalakon: 06-80/277-455 és 06-80/277-456.
Kérem, kövessék figyelmesen napról-napra a vírussal kapcsolatos friss információkat, és mindannyiunk érdekében
nagy fegyelemmel, felelősségteljesen tartsák be az operatív törzs javaslatait, illetve a kormány vészhelyzeti megszorító
intézkedéseit, hogy mihamarabb megfékezzük a világjárványt.

dr. Horváth István

lyik családtagja, barátja, ismerőse is
kiválthatja az elektronikus recepteket,
csak azonosítás és a beteg TAJ száma
szükséges hozzá.
70 éven felüli idős betegeink részére –
amennyiben hozzátartozója nem tudja
megoldani a gyógyszerkiváltást – mi
vállaljuk a gyógyszerek beszerzését és
házhoz szállítását. Telefonon adják le
gyógyszerigényüket: 06-25/898-071

További hiteles, naprakész információ
szerezhető a www.koronavirus.gov.hu
oldalról, valamint kérdéseikre választ

kaphatnak az információs
telefonvonalakon:

06-80/277-455 és 06-80/277-456

dr. Horváth István

KORONAVÍRUS (COVID-19)
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