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Tisztelt Biharnagybajomiak!

A Kormány 40/2020. (III.11.) számú rendeletével a 
COVID-19 (vuhani koronavírus) kapcsán az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbe-
tegedést okozó humánjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
Az elrendelés óta már számos kormányzati intézkedés 
történt, amelyek egyértelműen arra irányulnak, hogy 
megfékezzék/lelassítsák a járvány terjedését orszá-
gunkban, s ezekről az országos hírközlő csatornákon 
keresztül folyamatosan tájékoztatják a lakosságot. 
A kormányzati intézkedésekkel összhangban Önkor-
mányzatunk is mindent megtesz a koronavírus ter-
jedésének lassítása érdekében, ezért 2020. március 
16-tól számos korlátozás került bevezetésre telepü-
lésünk vonatkozásában is, melyek a következők:
• A 45/2020. (III.14.) számú Korm.rend. 2. §-a alapján 
2020. március 16-tól határozatlan ideig rendkívüli szü-
netet rendeltem el a bölcsőde és óvoda tekintetében. 
Az intézmények csak különösen indokolt esetben, kis 
létszámú csoportokban biztosítják a gyermekek fel-
ügyeletét.
• 2020. március 16. (hétfő) napjától határozatlan ideig 
bezártak az oktatási intézmények, tantermen kívüli di-
gitális oktatási munkarend lépett életbe.     
• A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központban 
a személyes ügyfélfogadás szünetel. 
• A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfoga-
dás határozatlan ideig szünetel. 
• A Szűcs Sándor Művelődéi Ház és Könyvtár határo-
zatlan ideig zárva tart, szolgáltatásai és rendezvényei 
határozatlan ideig szünetelnek. 
• A helyi piac 2020. március 16-tól határozatlan ideig 
zárva tart. 
A helyzet napról napra változik, így folyamatosan 
kapjuk a különböző szervezetektől, intézményektől a 
tájékoztatást – amit a település elektronikus felületein 
azonnal közzéteszünk – a korlátozó intézkedések be-
vezetéséről. 

Azt gondolom, fenti intézkedésekből is jól látszik, 
hogy mi mindent megteszünk az Önök egészsé-
ge érdekében, de ezek az intézkedések csak akkor 
tudnak célt érni, ha Önök is kellő komolysággal áll-
nak a valószínűleg hónapokig tartó kihívások elé.  
Az összefogás és egymásra figyelés (különös tekin-
tettel a veszélyeztetett korosztályra), most mindennél 
fontosabb. 
A megelőzés hatékonyságának a növelése érdekében 
ezért, arra kérem Önöket, hogy:
• aki teheti, maradjon otthon!
• lehetőleg a szülők felügyeljenek a gyermekekre, ne a 
nagyszülők, hiszen Ők a leginkább veszélyeztetettek a 
vírus szempontjából, valamint nyomatékosan kérem 
a szülőket felügyeljenek a gyermekeikre, mert a ké-
rések ellenére is lehet még az utcán látni csoportok-
ba verődött gyerekeket!
• alaposan és gyakran mosson kezet!  Lehetőleg szap-
panos vízzel vagy legalább 60% alkoholtartalmú kéz-
fertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei 
alatti, és az ujjai közötti területekre is!
• szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az 
irodákra, minden zárt térre.
• 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 embere-
ket, a nagy tömeget!
• lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az érintkezés 
minden formáját!
• megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például 
a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést mellőzze!

Lakossági tájékoztató, a koronavírus kapcsán elrendelt 

intézkedésekről, Biharnagybajom településen
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• fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősí-
tésére, pl. fogyasszon elegendő vitamint!
• aki külföldről érkezett haza, lehetőleg 2 hétig ne 
hagyja el a lakóhelyét!
A kormányzati rendelkezésekkel összhangban, 
arra kérem az idős, különösképp a 70. életévüket 
betöltött lakostársaimat, hogy ne hagyják el a lakó-
helyüket! 
Amennyiben segítséget tud kérni közeli hozzátarto-
zóitól a mindennapi élethez szükséges bevásárláshoz, 
gyógyszerkiváltáshoz akkor azt tegye meg, amennyi-
ben nem, mi felajánljuk segítségünket Önöknek, 
melynek részleteiről a TÁMASZ Szociális Intéz-
mény felhívásában olvashat. 

Tisztelt Lakostársak! 

Ismételten kérem Önöktől a koronavírus járvány meg-
előzése érdekében tett kormányzati és helyi intézkedé-
sek, kérések megértését és azok betartását. Amennyi-
ben újabb kormányzati utasítások kerülnek kiadásra, 
abban az esetben helyi intézkedéseink is változni fog-
nak, melyekről értesítéssel leszünk.

Szitó Sándor
polgármester

A TÁMASZ Felhívása!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Támasz Szociális 
Alapszolgáltatási Központ rendkívüli helyzetre való tekin-
tettel a következő intézkedést hozta:
2020. 03. 16-tól visszavonásig:
- Támogató szolgálat SZÁLLÍTÁST NEM VÉGEZ!
- Ügyfélfogadás SZÜNETEL, ügyintézés CSAK telefonon! 
54/472-017; 06-30-397-8846
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
Családlátogatás rendkívüli esetben!
Érdeklődni: Családsegítőknél 06-30-397-8846
- Étkeztetés: Az ebédet mindenkinek házhoz visszük.
- Térítési díj befizetéséhez telefonos egyeztetés szükséges! 
Érdeklődni: 06-30-397-8846
- Házi segítségnyújtás: Ha van hozzátartozó, családon belül 
kérjük, hogy oldják meg a segítségnyújtást. Egyéb esetben 
munkatársaink segítenek.
Érdeklődni: 54/472-017; 06-30-398-0448
- Közösségi ellátás
Érdeklődni: Tóthné Dobi Andrea 06-30-397-8114
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Érdeklődni: Serdült Mártonné 06-30-397-1506

Dr. Kaszásné Sarkadi Anna
intézményvezető

Intézményünk segít a bevásárlásban és a gyógyszerek 
kiváltásában az alábbi feltételekkel:
- Csak azoknak tudunk segíteni, akik 60 év felettiek és nincs 
cselekvőképes hozzátartozójuk aki segíteni tudna!
-Háziorvosokkal egyeztetve a gyógyszerek listájának le-
adásával kitudjuk íratni, váltani gyógyszereiket.
- Bevásárlás esetén kérjük írja össze, hogy mit kell bevá-
sárolni. Bevásárlásokat a hétvége kivételével mindennap 
teljesítünk. Felhívom mindenki figyelmét, hogy ha csak do-
hányterméket vagy szeszes italt szeretne vásároltatni így azt 
nem áll módunkban teljesíteni!
- Reggel a gondozónő megkeresi Önt, ekkor Ön átadja a 
listát, hogy milyen gyógyszereket kell kiváltani illetve hogy 
mit kell bevásárolni. A listához kérjük mellékelje a gyógy-

szerek illetve a bevásárlás árát is, mert hitelezni nem áll 
módunkban. Ha megtörtént a gyógyszer kiváltása illetve a 
bevásárlás házhoz szállítjuk azokat.
Igényét az alábbi telefonszámokon jelentheti be hétköz-
napokon 7.30 – 13.30 óra között:
06 30 397 8846 és 06 54 472 017

Megértésüket köszönjük!        A Támasz munkatársai

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
JEGYZŐJÉTŐL

4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5., Pf. 10.
telefon: (54) 472-002, fax: (54) 473-626

e-mail: jegyzo@biharnagybajom.hu
-----------------------------------------------------

Tisztelt Ügyfeleink!

Az új koronavírus (COVID-19) betegséggel kapcso-
latban, településünkön, 2020. március 14-én több 
szükségszerű intézkedések megtételére került sor, 
mely a Polgármesteri Hivatal rendjét is érinti.
Fenti okok miatt Hivatalunkban a személyes  
ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel,

az csak előzetes bejelentkezés alapján, kivételesen 
indokolt esetben, a szükséges higiéniai előírások be-
tartásával lehetséges és biztosított. 
Az ügyintézés elektronikus úton, vagy kérelmének 
a Polgármesteri Hivatal ajtajában elhelyezett gyűj-
tőládába történő bedobással történhet.

Központi telefonszám: 06-54/472-002
Szitó Sándor polgármester: 06-30-596-8820
Imre-Erdős Szilvia jegyző: 06-30-828-1855

Tóthné Vesszős Julianna  
anyakönyvvezető: 06-30-824-5757

Kérem megértésüket és vigyázzunk egymásra!
Imre-Erdős Szilvia

jegyző
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Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Koronavírus járvány 
terjedésének megakadá-
lyozására 2020. március 
16-tól új oktatási munka-
rend lépett életbe: tanter-
men kívüli, digitális mun-
karend van érvényben. Ez 
azt jelenti, hogy a tanulók 

nem látogathatják az oktatási intézményeket ettől az 
időponttól kezdve, és olyan tanítási módszereket al-
kalmazunk, amelyek nem igényelnek személyes jelen-
létet. Biztos vagyok benne, hogy közösen, az eddigi 
jó együttműködésre építve meg tudunk oldani minden 
felmerülő problémát!
A feldolgozandó feladatokról folyamatos tájékozta-
tással leszünk az
• az iskola honlapján: www.biharnagybajomiskola.
fw.hu
• az e-Kréta felületen, https://klik031176001.e-
kreta.hu/
• e-mailben kiküldve
• zárt facebook csoportokon keresztül.
Kérjük, hogy kérdéseikkel, problémáikkal ne szemé-
lyesen keressenek minket, hanem az iskola alábbi el-
érhetőségein:
• e-mail: iskola@biharnagybajom.hu,
• tel: 06/30/774-22-98,

• illetve az osztályok zárt Facebook csoportjaiban.

Kedves Diákjaink!
Felhívom a figyelmeteket arra, hogy az előttünk álló 
időszak nem tanítási szünet.
Tudom, hogy csábító lehet a nagy szabadság. Ugyan-
akkor ez nagyon nagy felelősség is, hiszen ahhoz, 
hogy sikeres legyen az évetek sokkal önállóbban kell 
beosztanotok a tanulásra fordított időtöket. Azt javas-
lom, hogy a feladatokat nap mint nap, folyamatosan 
kövessétek és végezzétek el!
Tudjuk, hogy nehezebb egyedül megérteni a tananya-
got, mi minden segítséget szeretnénk megadni, hogy el 
tudjátok sajátítani a tanév anyagát. Bízom abban, hogy 
szüleitek segítségével, támogatásával felelősségtelje-
sen fogjátok megoldani a feladataitokat.

Tisztelt Szülők!
Kérem fokozottan kövessék nyomon ezekben az idők-
ben gyermekeik internetezési szokásait, mert most még 
nagyobb az Önök felelőssége abban, hogy gyermekeik 
tudják tartani a kapcsolatot pedagógusaikkal osztály-
társaikkal, de ne érhesse negatív élmény az online tér-
ben őket.
Segítsék és kövessék figyelemmel gyermekük időbe-
osztását, hogy sikeres lehessen az otthoni tanulásuk!
Kívánok mindenkinek kitartást és jó egészséget!

Vigh Tiborné
intézményvezető

A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Az országos iránymutatásnak megfelelően telepü-
lésünkön is bezártak az intézmények. A rendkívüli 
helyzetben az ellátás az alábbiak szerint zajlik.

A helyi bölcsőde, óvoda, iskola, TÁMASZ ellátottak 
esetében önkormányzatunk biztosítja az étkezési lehe-
tőséget abban az esetben, ha a jogosult legalább 2 db 
névvel ellátott ételhordóval rendelkezik az étel elvite-
lére. Az ételhordókat 11.30-és 12.00 óra között lehet 
leadni az intézményekben. 
Bölcsődében az intézményben tartózkodók helyben 
fogyasztják el, az otthon tartózkodók pedig a már elő-
ző napon leadott ételhordóban vihetik el.
Óvodában az intézményben tartózkodók helyben fo-
gyasztják el, az otthon tartózkodók pedig a Mátyás k. 
úti óvodából a már leadott ételhordóban vihetik el.
Iskolás gyermekek esetében az Ebédlőben a már az 
előző napon leadott ételhordóban vehetik át az ebé-
det A SZÜLŐK! 
60 évet betöltött TÁMASZ ellátottak esetében az 

étel házhoz szállításáról gondoskodunk. Szenvedély-
betegek és a 60 év alatti intézmény ellátottak szemé-
lyesen vehetik át a TÁMASZ Központban.
Vendégétkezés továbbra is biztosított, azonban csak 
ételhordóban történő elvitellel. Itt is feltétel az előző 
napon leadott ételhordó megléte. A 60 év feletti ven-
dégétkezőknek, szintén biztosítjuk a házhoz szállítást.
Ugyanakkor felhívom figyelmüket, hogy saját és sze-
retteik egészsége védelmében csak abban az esetben 
igényeljék az étkeztetést, ha ezt másképp nem tudják 
megoldani.   Nemes-Lajsz Julianna

ÉTKEZTETÉS A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN

SZŰCS SÁNDOR MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Könyvtár és a Művelődési Ház határozatlan ideig 
zárva tart. Szolgáltatásai és rendezvényei határozat-
lan ideig szünetelnek. Sem a Kormányhivatal ügyin-
tézője, sem a falugazdász nem tart ügyfélfogadást.
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A COVID-19 koronavírus elsődlegesen légúti vírus, amely 
a nemzetközi szervezetek tájékoztatója szerint elsősorban 
közvetlenül emberről emberre terjed cseppfertőzéssel. Bár 
a legfrissebb eredmények szerint a vírust kimutatták fertő-
zött személyek vizeletében és székletében, nincs evidencia 
sem a jelen járvány, sem a korábbi koronavírus járvány 
esetén élelmiszerekkel terjedő fertőzésre. Hasonlóan az 
influenza és más légúti kórokozók terjedéséhez, az új ko-
ronavírus egyik terjedési módja a cseppfertőzés, melynek 
során a fertőzött ember köhögése vagy tüsszentése során 
a levegőbe kerülő, a kórokozót tartalmazó nyálcseppek, 
légúti partikulumok a közelben álló másik ember orrára 
vagy szájára kerülnek, illetve esetleg a tüdőbe belégzésre 
kerülnek.
Egy másik lehetséges terjedési mód, ha egy ember a kór-
okozót tartalmazó nyálcseppekkel, légúti partikulumokkal 
szennyezett felületek vagy tárgyak érintése után kezével 
a saját orrához, szájához vagy szeméhez nyúl. A terjedési 
módot figyelembe véve, az eddig rendelkezésre álló infor-
mációk alapján elmondható, hogy a csomagolt élelmisze-
rek külső csomagolásán a koronavírus, az egyéb csoma-
golási felületre jellemző módon nagyon rövid ideig képes 
életben maradni, ezáltal fertőzni, tekintettel arra, hogy a 
koronavírus felépítéséből adódóan érzékeny a beszáradás-
ra, az UV fény hatására, valamint a környezeti hőmérsék-
letre. Hosszabb ideig történő életben maradásához minden 
esetben élő sejtre, szövetre van szükség.
Magyarországon kívülről történő csomagolt élelmiszer 
importálása esetén a gyártótól, forgalmazótól minden eset-
ben elvárás, hogy az élelmiszerek felületén ne fordulhas-
son elő semmilyen olyan szennyeződés, vírust tartalmazó 
váladék mely a raktározás, rakodás, szállítás, áruátvétel és 
csomagolt élelmiszer magyarországi forgalmazása során 
veszélyeztetné a láncban résztvevő dolgozókat és a vá-
sárlókat. Tekintettel arra, hogy a fent említett, koronavírus 
felépítéséből adódó érzékenység miatt a vírus, a csomagolt 
élelmiszerek felületére kerülve rövid időn belül elpusztul, 
minimális annak valószínűsége, hogy a Magyarországra 
beszállított csomagolt élelmiszerek részt vennének a koro-
navírus közvetítésében. Igaz ez a fagyasztva, hűtve, vala-
mint a környezeti hőmérsékleten történő csomagolt élelmi-
szerek szállítására egyaránt.
Gyanús szennyeződés esetén javasolt a csomagolt élel-
miszer felületét, olyan vírusölő hatású szerrel letörölni, 
mely a csomagolóanyagot nem károsítja. Munkavédelmi 
és járványügyi érdekből a szállításban és az áruátvételben 
résztvevő személynek egyszerhasználatos gumikesztyű 
biztosítása és használata szükséges. 
Nem csomagolt élelmiszerek estében (zöldségek, gyü-
mölcsök) a felületükön történő koronavírus túlélési esély 

a csomagolt élelmiszerhez hasonlóan nagyon alacsony. A 
szállítás és lerakodás szabályait a fent leírtak szerint kell 
végezni. Zöldségek-gyümölcsök felhasználása és fogyasz-
tása előtt minden esetben javasolt a felületük alapos fo-
lyóvizes lemosása. Ez azért is hasznos, mert esetlegesen 
növényvédőszer-maradványok és egyéb káros anyagok is 
lehetnek a zöldségeken, gyümölcsökön melyeket így szin-
tén eltávolíthatunk.
A hideg vizes lemosás a szennyeződések jelentős részét 
eltávolítják, de vannak olyan gyümölcsök és zöldségek, 
amelyek legalább két-három lemosást igényelnek egymás 
után. Ilyen a szőlő, alma, szilva, mangó, őszibarack, körte, 
paradicsom, a zöld leveles zöldségek,
mint a spenót, sóska vagy a kelkáposzta.
Leghatékonyabb megoldás persze a hámozás, de nem 
minden esetben használható. Például szőlőt vagy ribizlit 
nehéz lenne meghámozni. De például a saláták és káposz-
ták esetében tanácsos a külső leveleket eltávolítani és csak 
azokat használni, amelyek már nem érintkeztek a külvilág-
gal. Fontos tudni, hogy mosogatószerrel nem érdemes meg-
tisztítani élelmiszert, például dinnyét. Ugyanis a gyümölcs 
pórusain át beszivárog a vegyi anyag és így még több vegy-
szer lesz benne, mint szeretnénk. Az élelmiszerek esetében 
fontos kiemelni továbbá, hogy azok hőkezelése minden 
esetben megöli az esetlegesen előforduló vírusokat, így a 
főzés, sütés és a melegen fogyasztandó ételek élelmiszer-
biztonsági szempontból meghatározott +63oC feletti hő-
mérséklete életképtelenné teszi a koronavírust, jellemzően  
60 0C felett elpusztulnak, így pár perces forralással, sütés-
sel bizonyosan elpusztíthatók.
Különleges élelmiszer-biztonsági hatósági intézkedések 
nem indokoltak a jól működő minőségbiztosítási, élelmi-
szerbiztonsági rendszer, az alapvető higiénés rendszabály-
ok betartása garantálhatja azt, hogy a vírus zöldségek, gyü-
mölcsök útján ne fertőzhessen, ez az út
ne segítse elő terjedését.

Élelmiszerek érintettsége a koronavírussal kapcsolatosan 
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A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft tájékoztatója

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy szemé-
lyes ügyfélszolgálati iro-
dáink 2020. március 16-
tól, további rendelkezésig 
zárva tartanak az új típusú 
koronavírus további terje-

désének megakadályozása céljából, az Ön és kollégáink 
egészségének, biztonságának megóvása érdekében.
Kérjük, hogy ezen időszakban válassza, a továbbra is el-
érhető internetes ügyfélszolgálatot, a telefonos ügyfélszol-
gálatot, illetve eljuttathatja hozzánk megkeresését írásban, 
e-mail- és postacímünkre, ahol minden szokásos ügymenet-
ben (szerződéskötés, díjfizetés, szolgáltatás, kukacsere stb.) 
segítségükre lesznek.
Hulladékgyűjtő edény ügyfélszolgálaton történő szemé-
lyes átvételére visszavonásig nincs lehetőség. A pénztá-
rak nem bonyolítanak be- és kifizetéseket, többlet hulladék 
gyűjtésére szolgáló zsák vásárlása is átmenetileg szünetel, 
azok beszerzése a bizományosi értékesítési pontokon lehet-
séges.
A lakossági hulladékátvétel 2020. március 19-től, visz-
szavonásig szünetel a Regionális Hulladékkezelő Telepen 
(4100 Berettyóújfalu, 47. sz. főút 43-44. km).
A 2020. évi lomtalanítások valamennyi településen, a 
már előre meghirdetett időpontokban elmaradnak, azok 
átmeneti időre felfüggesztésre kerülnek.

Társaságunk folyamatosan nyomon követi a járványügyi 
helyzettel kapcsolatos fejleményeket, további intézkedést 
szükség esetén ennek ismeretében teszünk.
Elérhetőségeink a honlapon (www.biharikft.hu) megtalál-
hatóak.

Megértésüket köszönjük.
Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kérjük kedves ügyfe-
leinket, hogy a járvány 
elleni védekezés része-
ként a posta ügyfélte-
rében csak annyian 

tartózkodjanak, ahány ablak működik.
Ha nincs szabad ablak, akkor kérjük, hogy a posta 
bejárata előtt várakozzanak!
A megelőzés közös érdekünk!
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

Magyar Posta Zrt.

Egészségügyi ellátásról

A háziorvosi ellátásban is szükségessé váltak bizonyos intéz-
kedések bevezetése:
Dr. Kulcsár Lajos Mihály háziorvosi rendelése:
- A betegváróba 2 embernél több ne tartózkodjon, kérjük 
Önöket kint az udvarban várakozzanak, a kellő 2 méteres tá-
volságot betartva embertársaiktól.
-Amennyiben gyógyszert szeretne felíratni és más problémá-
ja nincs, úgy telefonon tegye azt meg, a megadott telefonszá-
mon.
-A receptekért lehetőleg több személyét (család, szomszé-
dok, stb.) is összegyűjtve, egy ember, lehetőleg 60 év alatti, 
és 18. év feletti személy menjen érte. Érkezéskor jelezni kell 
az asszisztencia részére érkezésének okát, és így soron kívül, 
csekély idejű várakozással kaphatja meg a recepteket.  A 
receptet bárki kiválthatja a gyógyszertárba.

Dr. Pinyte László háziorvosi rendelése:
-A betegváróba 2 embernél több ne tartózkodjon, kérjük 
Önöket kint az udvarban várakozzanak, a kellő 2 méteres tá-
volságot betartva embertársaiktól.
-Amennyiben gyógyszert szeretne felíratni és más problémá-
ja nincs, úgy telefonon tegye azt meg, a megadott telefonszá-
mon.
-Mivel a praxis rendelkezik e-recept felírásának a jogosultsá-
gával, így a felírt receptért nem kell bemenni az orvosi ren-
delőbe, az azonnal kiválthatóvá válik a gyógyszertárba. Az 
ily módon felírt gyógyszerek kiváltását bárki megteheti, oly 
módon, hogy nála kell lennie a beteg TAJ számának, és a ki-
váltó személy személyi igazolványának.

Dr. Kerekes Erzsébet fogászati rendelése:
-2020.március 16. napjától kizárólag sürgősségi ellátás zajlik
-A már kiadott időpontokat tekintsék semmisnek. 
-Tájékozódni és a sürgősségi ellátásra időpontot kérni a meg-
adott telefonszámon lehet rendelési időben
-A betegváróba 2 embernél több ne tartózkodjon, kérjük 
Önöket kint az udvarban várakozzanak, a kellő 2 méteres tá-
volságot betartva embertársaiktól.

Védőnői Szolgálat:
-Családlátogatás csak a legszükségesebb esetekben várható
-A Tanácsadó épülete 8.00-15.00 óráig nyitva tart, azonban 
oda csak egészségesen menjen. Egy gyermeket egy felnőtt kí-
sérjen. Az épületben egyszerre csak egy gyermek és egy felnőtt 
tartózkodhat, kérjük Önöket, hogy az udvaron várakozzanak
-érkezéskor és távozáskor kötelező a kihelyezett kézfertőtlení-
tő használata
-Egyéb esteben kérjük a megadott elérhetőségeken, telefonon, 
e-mailen keressék a védőnői szolgálatot

------------------------------------------------------------
Háziorvosok telefonszámai:

Dr. Kulcsár Lajos: 06 20 952 3210
Dr. Pintye László: 06 54 472 038
Orvosi ügyelet, mentő: 104, 112

Gyógyszertár: 54/472-004
Védőnő: 30/347-3219
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Kormányablakok - Személyesen csak szükség esetén 
és csak időpontfoglalással, de inkább interneten intéz-
zék az ügyeket!

A kormányablakokban és okmányirodákban is korlá-
tozásokat vezetnek be a koronavírus-fertőzés terjedé-
sének mérséklése érdekében a kormányhivatalok. Az 
intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető 
legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügy-
félszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerü-
lésével a megbetegedés kockázata és a járvány további 
terjedése mérsékelhető.

Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok, okmány-
irodák ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfogla-
lással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül 
indokolt esetben keressék fel személyesen a kormány-
ablakokat. A kormányablakok hétfőn nyitják meg az új 
foglalható időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb 
olyan ügyfelet tudnak majd fogadni, akik időpont-
foglalás nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapuval az 
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, ügyfélkapu nélkül a 
1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható.

A kormányablakokban, okmányirodákban és más ügy-
félszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók 
maximális létszámát. Kérjük ügyfeleinket, hogy az 
ügyféltereken kívül, egymástól kellő távolságot tartva 
várják meg, amíg sorra kerülnek.

Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben 
nem személyesen kell átvenni a kormányablakokban, 
okmányirodákban, illetve a postán vagy a kézbesítőtől, 
hanem levélküldeményként a postaládába kézbesítik 
azokat.

A kormányhivatalok az operatív törzs intézkedéseivel, 
javaslataival összhangban látják el feladataikat.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. már-

cius 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok 
Magyarország területén hatályos valamennyi hiva-
talos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 
15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelen-
leg tehát nincs szükség, azokat Magyarország terüle-
tén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem 
érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek 
külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt 
okmányaikat meg tudják hosszabbítani a kormányab-
lakokban.

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező ál-
lampolgárok elsősorban a megújult magyarorszag.
hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetősége-
ket vegyék igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben 
elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés 
ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi 
igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással történik), 
továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem 
benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a 
bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szük-
séges). Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek 
számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket.

További információkért keressék fel a 
kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az in-
gyenesen hívható 1818 Kormányzati Ügyfélvona-
lat.

Koronavírus tájékoztató
Tisztelt Betegek!
Amennyiben fertőzött területeken járt, vagy kapcso-
lata volt valakivel, aki az érintett területről érkezett 
és ezt követően láz, légzési nehezítettség, köhögés 
jelentkezik, kérem, telefonon keresse fel háziorvo-
sát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
(NNK) ingyenesen hívható zöldszámot, ahol a ko-
ronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések 
gyors és szakszerű megválaszolása történik.
06-80-277-445 06-80-277-456

NE menjen:
- Orvosi rendelőbe, váróba

Tömegközlekedést NE használjon!
Maradjon otthon!

További frissülő hivatalos tájékoztatókat itt olvas-
hatnak: www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-
tájékoztatok

Kormányablak Sajtóközlemény
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A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedések-
kel összhangban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara napi 
működése során a lehető legminimálisabbra kívánja csök-
kenteni a koronavírus-járvány terjedésének lehetőségét, 
a személyes ügyféltalálkozások számát, ezzel is megóvva 
munkavállalói és a kamarai tagság egészségét.

Ezért tájékoztatni szeretnénk, hogy a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara 2020. március 16-tól a falugazdász-hálózatánál 
rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezet be. A falugazdászok 
csak a kijelölt irodákban lesznek jelen, a pontos irodalistát 
mellékletként küldjük.
A Kamara kéri tagjait, hogy személyesen csakis kiemelten 
indokolt esetben, kizárólag előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján keressék fel az irodákat.
Március 20-ig a főállású őstermelők őstermelői igazolvá-
nyának érvényesítése, a március 20. előtt értékesítést végző 
őstermelők és az anyajuh támogatást beadó ügyfeleket fog-
juk kiszolgálni.
Emellett a NAK vezetősége a megyei igazgatóságokon dol-
gozó munkavállalók számára otthoni munkavégzést rendelt 
el. Az ügyintézők az otthoni munkavégzés során is a meg-
szokott magas szakmai színvonalon tudják segíteni a kama-
rai tagokat.
A NAK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Debrecen 
Tessedik Sámuel u. 1. alatti központjában ügyeletet veze-
tünk be, itt is érvényes az, hogy csak a legsürgősebb esetben 
keressék fel az Igazgatóságot.

A hajdubihar@nak.hu és az 52/503-310 központi elérhe-
tőségeken továbbra is a megszokott hivatali munkaidőben 
kereshetik az Igazgatóságot.

A NAK központi ügyfélszolgálata is az ugyfelszolgalat@
nak.hu címen és az ingyenesen hívható, a +36 80 900 365-
ös zöldszámon áll a tagok rendelkezésére.

Amennyiben mégis halaszthatatlanná válik, hogy sze-
mélyesen keressék fel irodáinkat csak abban esetben van 
módunkban az ügyfeleket kiszolgálni, amennyiben az ott 
kifüggesztett járványvédelmi intézkedéseket betartják. 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Főszabályként március 16-tól minden rendezvényt, képzést, 
személyes találkozót és helyszíni szemlét, vizsgát lemon-
dunk. Ez alól kivételt képeznek a már meghirdetett, legké-
sőbb március 22-ig lezáruló kötelező és 80 órás képzések.

Hajdú-Bihar Püspökladányi járás
Püspökladány Falugazdász ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
4150 Püspökladány, Kossuth utca 26.
Hétfő: 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Kedd: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Szerda: 7:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Csütörtök: 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 14:00

Országos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft

4031 Debrecen, István út 6.
Tel.:06-30/400-9952, 

06-52/783-511
titkarsag@orvosiugyeletkft.hu

A Minisztérium által kiadott eljárásrend alapján Társasá-
gunk az eddigieknél szigorúbb intézkedéseket hozott az 
egészségügyi ellátórendszer fenntarthatósága érdekében. 
Mai naptól kezdve az orvosi ügyeleteken a valóban sürgős 
esetek kerülnek ellátásra (Az egészségügyi ellátás folya-
matos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 
47/2004. ESzCsM rendelet 15§(2)-e alapján az ügyeleti 
szolgálat a háziorvosoknak a sürgős - a következő rendelé-
si időig nem halasztható - orvosi tevékenységek elvégzése 
céljából szervezett szolgálata)
Fentiek értelmében, ezúton kívánom tájékoztatni, hogy Tár-
saságunk alábbi intézkedéseket hozta meg mind az ellátó-

rendszer leterheltségének csökkentése, mind a továbbfertő-
zés lehetőségének lekorlátozása érdekében:
- közreműködőinknek az épületek ajtaját zárva kell tartani
- az ambuláns ellátásra jelentkező betegek részére tájékoz-
tatótáblát helyeztünk ki, melyen kértük, hogy a táblán sze-
replő ápolói telefonszámon hívják és azon keresztül mond-
ják el panaszaikat.
- a felsorolt panaszok alapján az orvos dönt, hogy sürgős 
ellátási esetről van-e szó. Amennyiben valóban sürgős 
szükség miatt jelent meg a beteg az ügyeleten, az ellátás 
megtörténik. Amennyiben nem sürgős szükség miatt jelent-
kezett a lakos az ügyeleten, tanácsadást követően otthonába 
visszairányítják.
A Társaságunk által meghozott szigorú intézkedések mind-
addig érvényesek, míg az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma erről másképp nem rendelkezik.
Debrecen, 2020 március 16.

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
ügyvezető
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Vendéglátóhelyekre, üzletekre  

vonatkozó alapvető szabályok 

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete
6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a 
háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírter-
méket
árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segéd-
eszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás
és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben
(a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott 
foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
7. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől 
eltérően szabálysértést követ el, aki
a) vendéglátó üzletben,
b) üzletben,
c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
d) a rendezvény helyszínén, valamint
e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljá-
ból megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvános-
ságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a mu-
zeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló törvényben meghatározott köz-
gyűjteményben, közművelődési intézményben és közössé-
gi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg 
nem engedett módon tartózkodik.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) be-
kezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legala-
csonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege 
ötszázezer forint.

A vendéglátóhelyek esetében – az élelmiszer-biztonsá-
gi szabályok maradéktalan betartása mellett – törekedni 
kell a dolgozók és a fogyasztó vendégek egészségének 
megőrzésére egyaránt. Fel kell készülnie minden ven-
déglátóhelynek arra, hogy elegendő számban és meny-
nyiségben rendelkezésre álljon vírusölő hatású (virucid) 
kézfertőtlenítőszer, valamint szintén virucid hatású mo-
sogatószer, felületfertőtlenítőszer és takarítószer. Minden 
esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett haszná-
lati utasításban megadott mennyiséget kell felhasználni. 
Javasolt a vendégek szociális helyiségébe szintén fertőt-
lenítőszeres folyékony szappant biztosítani, vagy a bejárat 
közelében kézfertőtlenítőszer adagolót kihelyezni. A ki-
szolgáló pultokban a készpénzes fizetés során minden eset-
ben kerülni kell a pénz és a csomagolatlan élelmiszerrel 
történő érintkezést, mely külön személyzet beállításával, 
fogóeszköz, papírszalvéta, vagy egyszerhasználatos kesz-
tyű alkalmazásával oldható meg. 

Kérjük az üzletek üzemeltetőit, hogy az elkövetkezen-
dő időszakban fordítsanak kiemelt figyelmet a higiéni-
ás előírások betartására, különösen a kilincsek, ajtók, 
felületek fertőtlenítésére!

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TEMETKEZÉSI  
VÁLLALAT FELHÍVÁSA GYÁSZOLÓ  

CSALÁDOK, HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRE

A 2020 március 12-én életbe lépett és a kormány által 
kihírdetett veszélyhelyzettel összhangban az alábbiakra 
kérjük a tisztelt gyászolókat:
A temetési szertartások alkalmával, veszélyhelyzet ide-
jén a zárt ravatalozókban lehetőség szerint csak az el-
hunyt közeli hozzátartozói legyenek, a többi gyászoló a 
ravatalozó előtt rója le kegyeletét!
Megkérjük a gyászolókat, hogy a temetéseken a sze-
mélyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást mellőz-
zék.
Az egymás iránti felelős magatartást erősítve a szertartás 
ideje alatt, ügyeljenek a fentiek betartására!
Előre is köszönjük együttműködésüket!

Tisztelt Lakosság! Kedves Testvérek!
A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati dön-
tések után, a Magyar Református Egyház felsőbb egyházi 
vezetői is meghozták döntésüket, melynek értelmében elő-
reláthatóig húsvétig minden gyülekezetben felfüggesztették 
a közös istentiszteletek, bibliaórák megtartását és a Lelkészi 
Hivatalok ügyfélfogadását.
Tisztelettel kérjük, hogy akik a következő napokban, hetek-
ben szeretnének emlékharangot húzatni, azok online vagy 
telefonon jelezzék számunkra a következő elérhetőségein-
ken:
- email: biharnagybajom@reformatus.hu
- Telefon:472-012 (9-12 óráig)
- Mobil: Hézser Tímea helyettes lelkész 30-680-8098
- Sárkány Lászlóné harangozó: 30-326-6602
A harangdíjakat és egyházfenntartói díjakat átutalással is 
kiegyenlíthetik a helyi Takarékbanknál vezetett 60600272-
15000020 számú számlánkon illetve a telefonon egyeztetett 
formában.
Felhívjuk továbbá mindenki figyelmét arra, hogy ebben 
a nehéz helyzetben is lehetőség van a rádió és a televízió 
csatornáin keresztül otthonainkban is élni az istentisztelet 
adta lelki megerősödés és hitbeli gyarapodás áldásával és 
együtt imádkozni a járvány idején. Kérjük, hogy fokozottan 
vigyázzunk egymásra, segítsük időseinket és az előírások 
betartásával, felelősségteljesen küzdjünk a vírus terjedésé-
vel szemben. Bízzunk Istenünk gondviselő kegyelmében, 
amelyre bíztat bennünket ígérete:

„Maga az ÚR vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem 
hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne ret-
tegj!” Mózes 5.könyve 31.rész 8.vers

Áldáskívánással a Biharnagybajomi Református Egyház 
nevében:  Hézser Tímea lelkész
  Bagdi Antal főgondnok
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