TÁJÉKOZTATÁS
A JÁRVÁNYÜGYBEN HOZOTT RENDKÍVÜLI
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEKRŐL
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A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, a kormány által
kihirdetett intézkedések figyelembevételével a Tököl Város Önkormányzata nevében
Hoffman Pál polgármester az alábbi rendkívüli intézkedéseket hirdeti ki:
A GYEREKEK VÉDELMÉBEN


A bö lcső de és a vá rosi ó vodá k má rcius 17-tő l bezá rnak. Megkérjü k a szü lő ket, hogy aki
megteheti, tartsa otthon a gyermekét. Csak azok vegyék igénybe az ü gyeleti
szolgá ltatá st, akik nem talá lnak má s megoldá st.



A bö lcső de és a vá rosi ó vodá k má rcius 17-tő l csak ü gyeletet biztosítanak. Az ü gyelet
idő tartama alatt a nyitvatartá si tö rzsidő 8 ó rá tó l 16 ó rá ig tart, melytő l egyedi szü lő i
kérésre az intézvényeztető térhet el.



Tekintettel arra, hogy nem tudjuk kiszá mítani a já rvá ny terjedését, arra kérjü k a
tisztelt szü lő ket, hogy lehető ség szerint tartsá k otthon gyermekeiket és csak azok a
csalá dok hozzá k be gyermekeiket az intézményekbe, akiknél ez feltétlenü l szü kséges!



Az ü gyeletet első sorban azon szü lő k gyermekeinek biztosítjuk, akik az egészségü gyi
vagy élelmezési, kö znevelési, vagy kö zigazgatá si ellá tá sban teljesítenek feladatot,
tová bbá akik elhá ríthatatlan akadá ly miatt kénytelenek gyermekü ket behozni az
ü gyeleti rendszerbe.



Nem fogadjuk az ü gyeleti rendszerben azon gyermekeket, akiknek valamelyik szü lő je
GYES-en, GYED-en, szü lési szabadsá gon van, illetve fő á llá sú anya, tová bbá azon
egyedü lá lló szü lő k gyermekeit, ahol a má sik szü lő i felü gyeleti jogot gyakorló szü lő
gondoskodni tud a gyermekeirő l, tová bbá azokat a gyermekeket sem, akiknek idő sebb
iskolá skorú testvérü k otthoni felü gyelete megoldott.



A fentieken tú l nem fogadhatjá k az ü gyeletben az intézmények azokat a gyermekeket
sem, akiknél orrfolyá s, kö hö gés, felső légú ti betegség és/vagy megfá zá s tü netei
észlelhető k.



Kérjü k a szü lő ket, ha a gyermekkel érintkező k kö zü l valaki az elmú lt két hétben
kü lfö ldö n tartó zkodott, tá jékoztassa errő l az intézményt.



A magá nó vodá kban és –bö lcső dék esetében – a jogszabá lyok figyelembevételével – a
fenntartó dö nt a nyitva tartá sró l, illetve az ü gyeleti rendrő l.
ÉTKEZTETÉS



Má rcius 16-á n, hétfő n reggel tö rö ltü k a má rcius 17-tő l kezdő dő idő szakra vonatkozó
valamennyi korá bbi étkezési igényt.



Aki igényt tart az ü gyeleti intézményi kö zétkeztetésre (bö lcső dei, ó vodai, iskolai,
szociá lis étkeztetésre) az jelezhet a mindenkori ü gyeletes intézményekben, illetve a
Tö kö li Polgá rmesteri Hivatalban.



A lemondott étkezések díjá t az ö nkormá nyzat a szoká sos mó don jó vá írja.



A há trá nyos helyzetű gyermekek étkeztetését kérelemre az ö nkormá nyzat biztosítja.
Az érintett csalá dokkal a Tö kö li Polgá rmesteri Hivatal Igazgatá si Irodá ja veszi fel a
kapcsolatot.

AZ IDŐS EMBEREK VÉDELMÉBEN
Mivel az idő seknek célszerű bb otthon maradni, az Ö nkormá nyzatunk elkezdte felmérni, az
ezzel kapcsolatos teendő it.
Mindemellett arra kérü nk minden jó szá ndékú tö kö li polgá rt, hogy figyeljen a kö zvetlen
szomszédsá gá ban lakó idő s emberekre, akiknek igény esetén nyú jtson segítséget, vagy
tá jékoztassa az ö nkormá nyzatot arró l, ha az idő s személy ellá tá sra szorul.
HÁZIORVOSI RENDELŐK – HELYI VÉRVÉTEL - VÉDNŐI SZOLGÁLAT
Az Emberi Erő forrá sok Minisztériuma „Azonnali intézkedések megtétele” tá rgyú levelében
foglaltaknak megfelelő en szigorítottá k a há ziorvosi rendelő k lá togatá sá nak rendjét.
2020.03.16-tó l tervezett egészségü gyi ellá tá sa csak akkor kerü l elvégzésre, ha arra sü rgő s
szü kség miatt (életveszély vagy tartó s egészségká rosodá s elkerü lése érdekében) kerü l sor.
A személyre szabott tá jékoztatá sokat a kezelő orvosá tó l kapja meg az érintett ellá tott.


A
já rvá nyü gyi
intézkedések
részeként
elmú lt
napokban
megjelent
jogszabá lyvá ltozá sok tö bb ú j lehető séget biztosítanak, amelyek alapjá n a
fertő zésveszély elkerü lésével lehet biztosítani betegeik ellá tá sá t (pl. végezhető
telefonos tá vkonzultá ció , e-recept írá s, telefonos COVID-19 fertő zés gyanú já nak
értékelése), emiatt nem szü kséges személyesen felkeresni a há zi orvosi rendelő ket.



A rendelésre telefonon lehet idő pontot kérni.



A kró nikus betegeknek a receptek felírá sa e-recept formá já ban, telefonos
megrendelésre tö rténik.



Kérjü k, hogy az egészséges csecsemő t, kisgyermeket oltá sra, szű résre egy fő
egészséges felnő tt hozza a védő nő i szolgá lattal tö rtén elő zetes telefonos egyeztetést
kö vető en.



A Tö kö lö n tö rténő VÉ RVÉ TEL hatá rozatlan ideig szü netel!

A fentiek segítik a hivatalosan kiadott já rvá nyü gyi eljá rá srend betartá sá t, valamint a
há ziorvosi rendelő k jelenleg biztonsá gosan fenntartható mű kö dtetését és az ott dolgozó
egészségü gyi személyzet védelmét.
SPORT- ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK

Má rcius 17-tő l a Tö kö li Sportcsarnok, valamint a Városi Uszoda zá rva tart. A hatá lyos
kormá nyrendelet értelmében tilos a rendezvények megtartá sa, ezért a Mű velő dési
Kö zpont és Kö nyvtá r rendezvényei is elmaradnak.
ÜGYINTÉZÉS
Má rcius 16-tó l a céges ü gyfelek szá má ra csak a Cégkapun vagy e-papíron lehetséges az
ü gyintézés, személyesen nem.
Minden olyan ü gy esetében szü netel a személyes ü gyintézés, amely az ö nkormá nyzat
honlapjá n elektronikus ú ton is intézhető (pl. adó , segély ü gyek, anyakö nyvi kivonat kérés,
stb).
Tisztelettel kérjü k ü gyfeleinket, hogy ü gyeiket lehető ség szerint első sorban az interneten
vagy telefonon intézzék az elkö vetkező idő szakban. Amennyiben a személyes ü gyintézés
elkerü lhetetlen, munkatá rsaink természetesen készséggel á llnak rendelkezésü kre.
Az online intézhető ü gyekrő l a https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok weboldalunkon
tá jékozó dhat. Amennyiben elektronikus levelet szeretne munkatá rsainknak kü ldeni, és
nem ismeri az illetékes munkatá rs elérhető ségét, kérjü k, a hivatal@tokol.hu e-mailcímre
kü ldje el kérdését.
A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN HOZOTT RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK
HATÁRIDEJÉT A KORMÁNY DÖNTÉSEIHEZ, AZ ISKOLÁK MŰKÖDÉSÉNEK
SZABÁLYOZÁSÁHOZ IGAZÍTJUK.
Tö kö l, 2020. má rcius 16.
Hoffman Pál s.k.
polgá rmester

