
Tisztelt lakosság! 

 

A koronavírus fertőzés veszélye miatt a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében országosan 

elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel FELSŐTELEKES településen az alábbiakról tájékoztatom: 

 

Felsőtelekesen az Óvoda, mint önkormányzati intézmény 2020. március 16.- napjától visszavonásig, azaz határozatlan időre 

zárva tart, az intézményt a gyermekek nem látogathatják. 

Az intézményi jogviszonnyal rendelkező óvodás és iskolás gyermekek számára, az étkezést biztosítjuk oly módon, hogy azt a 

családból EGY fő átveheti a régi Öregotthon (Táncsics M. u. 6. szám) épületében minden nap 11,30 órától 15,00 óráig. 

Minden jogosult gyermek azt az étkezést kapja elvitelre, melyre jogviszonya alapján jogosult: óvodások – tízórai, ebéd, 

uzsonna, iskolában menza, vagy napközis esetén tízórai és uzsonna az ebéden kívül. 

Az idősebb 65 év feletti egyedülálló lakosok számára igény esetén naponta 8,00 és 12,00 óra között az alapvető élelmiszer 

gyógyszer beszerzéseket megoldjuk heti egy alkalommal lehetőség szerint ne menjenek közösségben az érintett személyek. 

Az igényeket az alábbi telefonszámon jelenthetik be: 06/70/3717986; 06/48/568-257 

Házi karantén elrendelése esetén is a fenti két számon kérhető segítség. 

 A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás a továbbiakban is működik a megszokott módon. 

Az ebédadagok átvétele az ott meghatározott módon történik, de az alábbi szabályok betartása mindenkire nézve kötelező, a 

saját és a dolgozók egészségének védelme érdekében : 

 az átvételnél egy légtérben maximum 3 fő tartózkodhat és ott is be kell tartani az EGY méteres védőtávolságot 

EGYMÁSTÓL is. 

 egy családból csak egy fő jöhet az összes családtag étkeztetéséért 

 csak TISZTA , fertőtlenített ételhordóba szolgáljuk ki az adagokat 

 várakozni csak a szabad levegőn egymástól egy méterre szabad 

Az üzletekben, kereskedelmi egységekben, POSTÁN !  is azt az eljárásrendet kérjük követni, hogy bent csak  3 fő 

tartózkodhat, egymástól legalább egy méter távolságra, a pénztárnál is ! a többiek kinn várakoznak. A háziorvosi rendelőben 

is ez az eljárásrend követendő és amennyiben a koronavírus fertőzés tünetei jelentkeznek , vagy a fertőzés lehetősége fenn 

áll, arról a háziorvost TELEFONON tájékoztassák kérjék a segítségét esetleg, DE SEMMIKÉPPEN NE SZEMÉLYESEN!  

Elérhetőségek: Rendelési időben, kedden és csütörtökön 12,30-14,30, szerdán 10,30-12,30 Alsótelekesen:Kedden és 

csütörtökön 11,00-12,15, illetve munkaidőben naponta:  7,30-17,00 óráig:    06/48/353-403  +36/20/516-6393                   

17,00 óra után ügyeleti elérhetőség: 06/48/353-232 

Gyógyszerkiadás csak ablakon keresztül szerda és pénteki napokon 18,00 órától. 

A védőnői szolgálatról, úgy mint gyermek, vagy terhes tanácsadás működéséről a védőnőnél az ismert telefonszámon ( 

+36/30/9427311) érdeklődhetnek, illetve a mave.hu oldalon nagyon alapos tájékoztatók találhatóak. 

Nyomatékosan felhívjuk a tisztelt lakosság, és főként az óvodás, valamint általános és középiskolás iskolás gyermekek, 

valamint SZÜLEIK figyelmét, hogy az intézmények látogatási tilalma bezárása NEM  egy jól jött rendkívüli szabadság, hanem 

ugyanúgy tanulásra szolgáló idő csak otthonukban. Tehát felhívom figyelmüket, hogy a gyermekek napközben tanítási 

idő alatt közterületen 8,00 és 15,00 óra között nem tartózkodhat, és kérem, hogy azt követően se csoportosuljanak 

„bandázzanak”, mivel a vírusfertőzés így is fennállhat. Iskolás, óvodás gyermekünk egészségének megóvása közös 

felelősségünk. 

 

A koronavírusos fertőzések megelőzése, terjedésének megakadályozása érdekében kiemelten kérem Önöket, hogy az 

árnyékszékek ( kinti WC-k) használatánál fokozottan ügyeljenek a fertőtlenítésre. A településen, magán és közterületen eddig 

sem volt szabad hulladékot elhelyezni hulladékgyűjtő edényzeten kívül, most ennek különösen fontos jelentősége van, ezért 

amennyiben ilyet tapasztalunk a legszigorúbb hatósági intézkedést foganatosítjuk az ügyben- UTÓLAG IS !! 

A koronavírusos fertőzések megelőzése, terjedésének megakadályozása érdekében kiemelten kérem Önöket, hogy a 

magáncélú külföldi utazás tervezése, esetleges megvalósítása, valamint a közösségi tevékenységek (többek között: 

tömegközlekedés, bevásárlás) során a lehető legkörültekintőbben szíveskedjenek eljárni, még fokozottabban ügyelve a 

társasági érintkezésre, és a higiénés szabályok betartására. 

Kérem továbbá, hogy az esetleges külföldi utazásokról a legfelelősségteljesebben hozzanak döntést, kiemelt figyelemmel a 

lehetséges veszélyekre. Utazás előtt mindenképp tájékozódjanak a hiteles hatósági információk tekintetében 

(www.nnk.gov.hu, www.konzuliszolgalat.kormany.hu), és semmiképp ne utazzanak fertőzésveszélyt jelentő 

gócpontokba!  

              Ülj le magyar! Most a haza                      Ha nem értetted idáig 

       kéri, hogy ne menj sehova!                    Veszélyben vannak apáink! 

Otthon legyünk most szabadok,            minél többen eljárkálnak, 

hozzunk ennyi áldozatot!                      Annál többen meghalhatnak 

A magyarok érdekében                        A magyarok érdekében 

esküszünk                                            esküszünk 

Esküszünk                                           Esküszünk 

fenekünkön megülünk!                        fenekünkön megülünk! 

 

Orehóczki István sk. 
polgármester 

http://www.nnk.gov.hu/
http://www.konzuliszolgalat.kormany.hu/

