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A Kormány a 40/2020. (03.11.) rendelettel veszélyhelyzetet rendelt 
el az országban.
A kialakult járványügyi helyzet miatt helyi újságunk tartalma is eltér 
a megszokottól.
Az elmúlt idõszak rendelkezéseit, felhívásait tartalmazza, biztosítva 
a minél szélesebb körû tájékoztatást, segítve a megelõzést.

•  Kérem, hogy fokozottan ügyeljen mindenki a rendszeres  
kézmosásra, lehetõleg szappannak, kézfertõtlenítõvel. 

•  Szellõztessenek gyakran, tüsszentés vagy köhögés esetén 
használjanak papírzsebkendõt, amit használat után azonnal  
dobjanak a szemetesbe. 

• Kerüljék a közvetlen érintkezést lázas beteggel. 
•  A megszokott üdvözlési formákat, mint a puszi és a kézfogás, 

lehetõleg mellõzzék. 
• Láz esetén telefonon jelentkezzen orvosánál. 
•  Azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertõzött 

személlyel itthon vagy külföldi tartózkodása során, maradjon  
otthon és jelezzék ezt háziorvosuknál.

•  A megelõzésrõl és a helyes kézmosásról szóló videókat  
a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetnek el.

•  Hiteles és naprakész információkat a www.koronavirus.gov.hu 
oldalon találnak.

• Kérem, hogy aki csak teheti, maradjon otthon!

Kérem, mindannyiuk türelmét, megértését  
és együttmûködését!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymás egészségére!

Molnár László polgármester

Tisztelt  
csabrendeki Lakosok!

TISZTELT 
BETEGEINK!
Az új típusú koronavírus okozta világjár-
vány miatt a következő, új szabályozás 
lépett életbe az orvosi rendelőkben:
– amennyiben felső légúti fertőzésre utaló 
tünetei vannak (láz, hőemelkedés, köhö-
gés, torokfájás, nátha, nehézlégzés), NE 
keresse fel a rendelőt, hanem telefonál-
jon! Mobil: 06 20 9179848, rendelő: 06 87 
453706 103-as mellék. A 24 órán keresz-
tül elérhető zöld szám is hívható: 06 80 
277455 vagy 06 80 277456.
– a rendelőben, csak sürgős, halaszthatat-
lan esetek láthatóak el, ezért kérjük, hogy 
minden esetben telefonáljanak, mielőtt a 
rendelőbe jönnek!
– idős betegek otthonukban történő láto-
gatása, gondozása szünetel az Ő védelmük 
érdekében. Otthoni ellátásuk csak sürgős, 
halaszthatatlan esetben lehetséges!
– receptírás kizárólag e-receptre történik, 
telefonos kérésre. Receptíratás miatt a 
rendelőbe jönni TILOS!
– a szakrendelések is szünetelnek, a 
kórházak csak a sürgős, halaszthatatlan
eseteket látják el.
– ismerős, vagy rokon is kiválthatja bárki 
e-receptjét, nem szükséges személyesen 
elmenni a patikába.
– TÁPPÉNZ kizárólag betegség esetén ad-
ható ki. A táppénzes papírt nem szükséges 
2 hetente leadnia munkahelyen.
– HIVATALOS OKMÁNYOK meghosszab-
bításával nem foglalkozunk, mivel azok 
jelenleg a kormányrendelet alapján a 
lejárat után is érvényben maradnak.
– a SZAKORVOSI JAVASLATOK, KÖZ- 
GYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNYOK a ve-
szélyhelyzet ideje alatt nem járnak le, 
meghosszabbításuk nem szükséges.
– a fenti intézkedéseket a magyar és a 
nemzetközi előírások alapján hoztuk meg, 
amelyek elsősorban az Önök védelmét 
szolgálják!

dr. Szentes Márta

Biztonságos online ügyintézés  
a helyi önkormányzatoknál
Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő telepü-
lések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.
Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérel-
meiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott 
bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával 
adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.
A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezés-
kor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, 
telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) 
elfogadása után használható.
Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben 
részletes leírás olvasható. 
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Tisztelt Állampolgárok!
Csabrendek Nagyközség Polgármestere egyeztetve a településen működő 
intézmények vezetőivel, az alábbi felhívást teszi közzé:
A koronavírus okozta helyzet szükségessé teszi összefogásunkat, a 
megelőzési és a védekezési rendszer megszervezését. 
A település ugyan rendelkezik veszély elhárítási tervekkel, kijelölt 
munkacsoportokkal, azonban ezek igénybevétele előtt felmérjük azokat 
a személyeket, akik egy esetlegesen bekövetkező súlyosabb helyzet (pl. 
kijárási tilalom, települési zárlat stb.) esetén önként segítséget nyújtanának.
A segítség nyújtás elsősorban a lakosság azon részének ellátása segítését 
jelenti, akik erre önmaguk, vagy családtagjaik útján nem képesek. A 
konkrét feladatok meghatározása a helyzettől függően történne. 
Kérünk mindenkit, aki ebben a súlyos helyzetben segítségünkre lenne 
jelentkezzen a Közös Hivatal elérhetőségein Vinczéné Soós Katalin 
ügyintézőnél.
Tel.: +36 87 553 070 +36-20 575 2845
Az adatokat összegyűjtjük és a kezeljük, természetesen az adatvédelmi 
szempontok messzemenő figyelembe vételével.
Várjuk jelentkezésüket! Fogjunk össze, védjük, segítsük időseinket!!!

Molnár László polgármester 

Felhívás önkéntes veszély  
elhárítási szervezethez  
történõ csatlakozásról!

Csabrendek Nagyközség Polgármestere 
a Kormány 45/2020. (03.14) rendeletét fi-
gyelembe véve, a képviselő-testület és az 
intézmények vezetőivel történt egyeztetés 
után, az alábbi döntést hozom:

1. Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy 
a 8474 Csabrendek Templom tér 14. szám 
alatti Mese-Domb Óvoda Csabrendek. 
2020 március 18 napjától, meghatározatlan 
ideig zárva tart. Azon gyermekek esetében, 
akiknek nem megoldható az otthoni 
felügyelete, kifejezetten indokolt esetben 
biztosítva lesz az intézmény használata.
Vezető elérhetősége: 
Futó Zsuzsanna
Tel.: +36 30 5162 691
e-mail: mesedombovi@gmail.com

2. Művelődési Ház és könyvtár 8474 
Csabrendek, Árpád u. 4, 2020. március 16. 
napjától határozatlan időre zárva tart.

3. A Közös Fenntartású Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 8474 Csab-
rendek, Árpád u. 4, 2020. 03. 16-tól a 
meghatározatlan ideig felfüggeszti a sze-
mélyes ügyfélfogadását az intézményben. A 
kapcsolattartás a továbbiakban telefonon és 
elektronikus úton történik az ügyfelekkel. 
A szociális étkeztetéssel és a házi segít-
ségnyújtással kapcsolatos feladatok folya-
matosan elvégzésre kerülnek.
e-mail: 
csabrendekcsaladsegito@gmail.com
központi telefonszám: +36 87 553 033
Tanai Eszter családsegítő 06 20 252 50 20 
Balázs Beáta intézményvezető 06 20 239 
33 09

4. Csabrendeki Közös Önkormányzat 
Hivatalában (8474 Csabrendek, Árpád u. 
4.) a személyes ügyfélfogadás 2020. március 
16. napjától határozatlan időre szünetel. 
Kérjük Önöket, hogy ügyintézésük során 

az elektronikus formákat és a telefonon 
történő bejelentéseket helyezzék előtérbe. 
Elérhetőségeink:
e-mail: kozos.hivatal@csabrendek.hu
központi telefonszám: +36 87/553-070, 
Szociális és anyakönyvi ügyek:
+36 20 236 4691, 
Egyéb ügyintézést igénylő ügyek:  
+36 20 575 2845
Bali Tibor jegyző: +36 20 412 4599,  
jegyzo@csabrendek.hu
Molnár László polgármester: 
+36 20 403 1532 
Mindenkitől megértést, türelmet szeretnék 
kérni ebben az időszakban. Fontos, hogy 
hiteles, megbízható helyről informálódjon 
Mindenki!

Együttműködő támogatásukat köszönjük!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egy-
másra!

Tisztelettel: Molnár László polgármester

Tisztelt Szülő!
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető töme-
ges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve kö-
vetkezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során 
teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete 
alapján a 2020. március 18. napjától a Mese- Domb Óvoda és 
Bölcsőde bezárása került elrendelésre. Indokolt esetben az ügyelet 
biztosítunk. 
Az ügyelet biztosítása az alábbi szempontok figyelembevételével 
történik:
1. Elsősorban az:
a)  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény szerinti egészségügyi 

dolgozók,
b)  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény szerinti 

hivatásos, szerződéses állományú katonák és a tényleges katonai 
szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák,

c)  a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. 
Törvény szerinti honvédelmi alkalmazottak,

d)  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. Törvény szerinti 
hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási 
alkalmazottak,

e)  a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. Törvény 
szerinti foglalkoztatottak,

f)  a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. Törvény 
szerinti kormánytisztviselők, valamint a közalkalmazottak és 
köztisztviselők

gyermekei vonatkozásában óvodai ügyeleti rendszert biztosít az 
intézmény.

2.) csak egészséges gyermek mehet közösségbe,
3) az intézményeknek joguk van hazaküldeni azt a gyermeket, 
akinél bármilyen betegségtünetet észlelnek.
A záráshoz kapcsolódóan tájékoztatom Önöket, hogy az arra 
jogosult gyermekeknek a napi egyszeri meleg étkeztetést az 
önkormányzat biztosítja, a szünidei étkeztetési eljárás rendjének 
megfelelően. 
Az ételeket egyszer használatos dobozokban biztosítjuk. Nagytár-
kánypusztai, Nyirespusztai, Zalaszegvári, Veszprémgalsai, Szent-
imrefalvai és Hosztóti gyermekek részére kiszállításra kerülnek,a 
Csabrendeki lakosok a főzőkonyha előtt vehetik át az ételt.

Kérjük a szülőket, amennyiben az étkeztetést igénybe kívánják 
venni:
óvoda esetében: az intézményvezetőnek, az alábbi elérhetőségen, 
illetve az óvodai csoportok facebook csoportjában jelezheti az 
óvodapedagógusok felé, 2020. 03. 16-17-én. 1400 óráig. 
Vezető elérhetősége: Futó Zsuzsanna tel.: +36 30 5162 691 
e-mail: mesedombovi@gmail.com
Iskola esetében: 
A Főzőkonyha telefonszámán, 2020. 03. 16-17-én, 600 -1400 óráig, az 
alábbi elérhetőségen: Tel.: + 36 87 553-030

Csabrendek, 2020. március 16.
Futó Zsuzsanna intézményvezető 

Tájékoztató gyermekétkeztetés  
és óvodai ügyeleti rendszer biztosításáról!

FELHÍVÁS
A mai napon, 2020. március 17-én hivata-
lunkba több bejelentés érkezett, hogy a 
településen intézményekben (gyógyszertár, 
élelmiszerbolt) találkoztak a koronavírus-
sal fertőzött területekről érkező állampol-
gárokkal. A lakosság egy része a kialakult 
helyzet miatt fél attól, hogy a külföldről 
hazatérők esetleg behozzák a településre  
a fertőzést.
Mindezeket, valamint a Kormány az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humán-
járvány megelőzése, illetve következ-
ményeinek elhárítása, a magyar állam-
polgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszély-
helyzet során teendő intézkedésekről szóló 
41/2020. (III. 11.) Korm. Rendeletében 
foglaltakat figyelembe véve, felhívom a 
külföldről hazatérő honfitársainkat, hogy  
a hazaérkezésüket követően 14 napig 
kerüljék a közösségi helyeket, otthonukban 
tartózkodjanak, saját maguk és a település 
lakosságának megnyugtatása érdekében.

Molnár László polgármesterMolnár László
polgármester
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FÁRADTSÁG

KORONAVÍRUS 
(COVID-19) TÁJÉKOZTATÓ

Fontos tudni: • A fertőzöttek 80%a kezelés nélkül is meggyógyul
 • 6 fertőzöttből 1nél alakul ki súlyosabb tünet

HA ÉS

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK: 
nnk.gov.hu

Tüneteket 
észlel

NEM észlel 
tüneteket 

14 napos megfigyelés javasolt, 
és hívja a zöld számokat!

Telefonáljon háziorvosának,  
NE menjen be  

rendelőbe, kórházba! 

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Jellemző tünetek: Előfordulhat: 

Fertőzött területre  
utazott vagy  

kapcsolatba lépett 
fertőzött személlyel

KÉZMOSÁS

 Rendszeresen és alaposan  
mosson kezet vízzel és szappannal,  
vagy tisztítsa meg alkoholos  
kézfertőtlenítővel! MASZK

Csak akkor használjon maszkot,  
ha légzőszervi tünetei vannak  
(köhögés, tüsszentés), ezzel védi  
a környezetében levőket! 

ZSEBKENDŐ

 Köhögéskor, tüsszentéskor takarja 
el száját és orrát a behajlított könyö
kével vagy egy zsebkendővel, majd 
azonnal dobja ki a zsebkendőt! HIGIÉNIA

Szemhez, szájhoz, archoz  
csak kézmosás után nyúljon!  
Kerülje a nagy tömeget,  
zárt légterű helyiségeket!


