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Tisztelt Tátiak!

A korábbi „megszokott” 
fertőzéses időszakok 
relatíve gyorsan el-
tűntek. A jelen helyzet 
hosszabb berendezke-
dést igényel. Ugyanak-
kor a fennálló struktú-
ra folyamatosan vál-
tozik. Ezért is nagyon 
fontos, hogy figyeljünk 
egymásra, különösen az 
idősekre.

Azon idős személyeknek, rászo-
rulóknak, mozgáskorlátozot-
taknak, fogyatékkal élőknek, 

karanténban lévőknek, akik-
nek nincs családja, rokona, 
ismerőse, az önkormányzat 
segít az ellátásban. Őket meg-
kerestük, ha mégis van ilyen 
személy valakinek a látóköré-
ben, kérjük hívják a 06-33-514-
514-es vagy a 06-33-514-510-es 
telefonszámot.

Aki vírusfertőzésre gyanak-
szik, telefonon konzultáljon 
háziorvosával, ő meghatározza 
a további teendőket. Rendelési 
időn kívül hívja a 112-es segély-
kérő ügyeleti számot. 

Köszönöm szépen a különbö-
ző vállalkozásoknak, magán-
személyeknek, hogy materiális 

és egyéb vonatkozásokban is 
segítségünkre siettek. Egyelőre 
saját erőforrásaink megfelelő 
felhasználásával, a szabályok 
betartásával uralni tudjuk a 
helyzetet.

Külön köszönöm a Spar 
áruház dolgozóinak, ifjú Báto-
ri József üzletvezetőnek és 
munkatársainak a rendsze-
res adomány pékárut (amit a 
rászorulóknak kiszállítunk) 
és a segítséget napi bevá-
sárlásaink zökkenőmentes 
lebonyolításában.

Elismerés illeti a maszk-
varrásban fáradozókat, óvo-
da dolgozóit, Bogár Melindát, 
Hasenbeck Katalint, Fekete 
Helgát és mindazokat, akiknek 
neve nem jutott el hozzánk. Az 
eddigi készletből juttattunk 
az egészségügyi dolgozóknak, 
a szociális területen felada-
tot végzőknek (kiemelt figye-
lemmel az idősek otthonára), 
a polgárőröknek, az ellátó 

személyzetnek és minden Szép-
korúnak. Ennek viselete valahol 
kötelező, valahol ajánlott, egyéb 
tekintetben nincs egységes 
szakmai konszenzus. Ugyanez 
vonatkozik a pandémia nélküli 
utcai fertőtlenítésekre is.

Táton tudomásunk szerint 
továbbra sincs fertőzött sze-
mély, hatósági megfigyelés alatt 
4 fő áll. Szociális ellátásban har-
minc lakótársunk részesül. 

Mindannyiunk nevében 
hálás köszönetemet fejezem 
ki az ellátórendszerben részt 
vevők eddigi és majdani feszí-
tett munkájáért!

Továbbra is tartsuk az ott-
honmaradás, a távolságtartás 
és a kézmosás fontosságát!

Felelősek vagyunk önma-
gunkért és másokért is! Vigyáz-
zunk magunkra, vigyázzunk 
egymásra!

TISZTELETTEL:
TURI LAJOS

POLGÁRMESTER

Járványügyi különszám

Turi Lajos polgármester 
tájékoztatója
A mostani járvány megváltoztatta mindennapi éle-
tünket. Ez a szerényebb külön kiadású "mini"
Walzer is ezt példázza.

A hatósági házi karantén elren-
delése esetén az érintett sze-
mély kézhez kap egy hatósági 
kötelezést, ami alapján hatósági 
házi karanténban kell marad-
nia 14 napra, és a bejárati ajtóra 
köteles kiragasztani a számára 
átadott „piros lapot” (hatósági 
figyelmeztető feliratot).

A hatósági házi karantén 
esetére vonatkozó szabályok 

betartását a rendőrség ellenőrzi.
Ezt járványügyi megfigye-

lésnek hívjuk. Ha bárki meg-
szegi a karantén szabályait, 
akkor bűncselekményt, vagy 
szabálysértést követ el. Légúti 
tünetek, például láz, köhögés, 
légszomj megjelenése esetén 
kötelesek vagyunk azonnal a 
háziorvost vagy az ügyeletes 
orvost telefonon hívni, s a tőle 

kapott utasításoknak megfe-
lelően eljárni. Postát, áruszál-
lítót fogadhatunk, az ajtóban 
átvehetjük a küldeményt, mert 
ezek az esetek nem számítanak 
szoros kontaktusnak.

Természetesen, ha egyedül 
élünk, segítségre lesz szüksé-
günk, aki bevásárol, vagy adott 
esetben elmegy helyettünk a 
patikába. Ételt és bevásárlást is 
rendelhetünk, csak arra figyel-
jünk, hogy ne lépjünk közvetlen 
kontaktusba egyik segítőnkkel 
sem. Érdemes a barátoknak 

vagy az éttermeknek, boltok-
nak online fizetni, átutalni a 
pénzt. Bárki is hozza az ételt, a 
csomagot, kérjük meg, hogy a 
csöngetés után ne a kezünkbe, 
inkább csak a földre helyezze le, 
távolodjon el legalább 2 méter-
re, s mi majd felvesszük a ter-
mékeket, ha már biztonságos.

Az, aki ilyen karantén hely-
zetben van, és az ellátását nem 
tudja megoldani, az önkor-
mányzattól kérhet segítséget.

FORRÁS:
WWW.DOKTOR24.HU

Teendők a hatósági házi 
karantén elrendelése esetén
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Maradjon otthon, ne menjen 
közösségbe! 

Kérjük, hogy ne személyesen 
menjen a háziorvosi rendelő-
be, hanem telefonon hívja fel 
háziorvosát!

A háziorvos telefonon fogja 
kikérdezni Önt.

Ha felmerült a koronavírus 
fertőzés gyanúja, és

a) a tünetei enyhék, és nem 
tartozik a betegség szempont-
jából kockázati csoportba, tehát 
nem igényel kórházi kezelést, 
akkor otthoni karanténba 
kerül. A háziorvos értesíti az 

Országos Mentőszolgálatot a 
légúti mintavétel céljából.

Ennek eredményéről a házi-
orvos értesíti Önt.

b) a tünetei súlyosak (pl. 
nehézlégzés, tüdőgyulladás) és 
kórházi ellátást igényel, akkor 
a mentő a területileg illetékes 
kórház infektológiai osztályá-
ra vagy járványkórházba, vagy 
kijelölt intézménybe szállítja 
Önt, ahol az elkülönítése, az 
ellátása és a mintavételezés 
megtörténik.

FORRÁS:
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A kijárási korlátozás az ország 
egész területére érvényes, min-
denki csak alapos indokkal 
hagyhatja el otthonát.

A rendelet szerint ilyen indok-
nak minősül a munkavégzés, 
a hivatásbeli kötelezettség, a 
gazdasági, mezőgazdasági és 
erdészeti tevékenység, vala-
mint az ezek elvégzéséhez 
nélkülözhetetlen anyagokat, 
valamint eszközöket árusító 
üzletben történő vásárlás, első-
sorban a műszaki cikket, az épí-
tőanyagot és eszközöket árusító 
üzletekben.

Ide tartozik az egészségügyi 
ellátás és szolgáltatás igénybe-
vétele is, beleértve a gyógyító 
tevékenységen túl a testi és a 
lelki egészség megőrzése céljá-
ból nyújtott egészségügyi szol-
gáltatásokat, például a pszicho-
terápiás ellátást, a fizioterápiás 

kezelést, a gyógytornát.
Egyéni szabadidős sporttevé-

kenység, valamint szabadidős 
célú gyaloglás céljából is el lehet 
hagyni az otthonokat. Az ilyen 
mozgásokat kül- és belterüle-
ten, lehetőség szerint zöldfelü-
leten lehet végezni egyedül vagy 
ugyanazon háztartásban élők-
kel közösen, másoktól legalább 
másfél méter távolságot tartva. 
Napközbeni kiscsoportos fel-
ügyelet alatt engedélyezett a 
kiskorú gyermek kísérése is.

Alapos indoknak számít a 
házasságkötés és a temetés 
szűk családi körben, az élelmi-
szerüzletekben és drogériák-
ban történő vásárlás. Emellett 
az állateledelt, takarmányt 
forgalmazó üzleteket, a mező-
gazdasági boltokat, a piacokat, 
a gyógyszertárakat, a benzin-
kutakat, a dohányboltokat, a 

fodrász- és manikűrös szalo-
nokat is fel lehet keresni.

Az élelmiszerüzletekben, 
drogériákban, a piacokon és a 
gyógyszertárakban csak 65 év 
felettiek vásárolhatnak kizáró-
lag 9 és 12 óra között.

Be kell zárniuk a vendéglátó 
üzleteknek, ezek csak elvitel-
re alkalmas ételek kiadásával, 
szállításával foglalkozhatnak.

A kijárási korlátozás ideje alatt 
igénybe lehet továbbá venni 
szállítási, tisztítási és higiéniás 
szolgáltatásokat, a gépjármű- és 
kerékpárszervizeket, valamint a 
hulladékgazdálkodással össze-
függő szolgáltatásokat.

A legszükségesebb esetben 
engedélyezettek a személyes 
megjelenést igénylő ügyinté-
zések, így a hatósági, a banki, a 
pénzügyi, a biztosítási és a pos-
tai szolgáltatások.

Lehetőség van a háziállatok 
közterületi sétáltatására, állat-
orvosi rendelő és állatkórház 
felkeresésére.

A kijárási korlátozás nem 
akadályozhatja a szülői jogokat 
és kötelezettségeket, továbbá a 
hitéleti tevékenységet.

Az otthon elhagyásának meg-
felelő indoka lehet még a magá-
ról gondoskodni nem tudók 
vagy segítéségre szorulók (pél-
dául kiskorúak, idősek és bete-
gek) segítése.

A rendelet kimondja, min-
denki köteles a lehető legkisebb 
mértékűre korlátozni a szociális 
érintkezést, és a közös háztar-
tásban élők kivételével minden-
kitől lehetőség szerint legalább 
másfél méter távolságot tartani 
mindenhol, beleértve a tömeg-
közlekedést is.

Az üzleteket érintő korlátozá-
sok betartása a helyiség üzemel-
tetőinek felelőssége.

A szabályok betartását a rend-
őrség ellenőrzi és szabálysértési 
bírsággal büntetheti. 

FORRÁS: KORONAVÍRUS.GOV.HU
(2020. ÁPRILIS 22-I ÁLLAPOT)

Kijárási korlátozás
A koronavírus-járvány miatt hazánkban kijárási korlátozás van érvényben, 
melyet a kormány határozatlan időre meghosszabbított. A 71/2020. (III.27.) 
Korm. rendelet a kijárás korlátozásáról az alábbiakban foglalható össze: 

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek 
érzi magát?

Táti Walzer
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA

Felelős kiadó: Turi Lajos polgármester | Tel/Fax: (33) 514-510 | E-mail: polghivatal@tat.hu
Tördelés: Hámos László - Készült 2000 példányban

Háziorvosi körzetek
Táton:

I. számú orvosi körzet
Fő út 58.
Dr. Palotai Éva
Tel: 06 33/444-113
Mobil: 30/919-4280

II. számú orvosi körzet
Klapka György utca 2.
Dr. Nagy Katalin
Tel: 06 33/446-448
Mobil: 06 20 425-8978

III. számú orvosi körzet
Klapka György utca 2.
Dr. Marosi István
Tel: 06 33/444-833
Mobil: 06 30 9 864 746

Ügyeleti vagy sürgősségi 
ellátás valamint a mentő 
szolgálat a 112-es telefon-
számon érhető el.

Maszkhasználat esetén fon-
tos tudnivalók

A maszk fel- és levételekor 
alaposan mossunk szappan-
nal kezet!

A maszkot úgy tegyük fel, 
hogy az orrot és a szájat egy-
aránt befedje.

A szájmaszk viselése 
közben kívülről ne fogjuk 
meg, ne nyúlkáljunk hoz-
zá, és az arcunkhoz, a sze-
münkhöz, az orrunkhoz, 
a szánkhoz, mert a vírus 
gyakran pont a szennyezett 
kezünkről kerül legtöbbször 
a nyálkahártyáinkra.

A textil maszkokat hasz-
nálat után legalább 60 fokon 
szükséges kimosni!


