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 Néhány, az interneten elérhető hiteles információt nyújtó oldal 

Bevezető 

40/2020. (III. 11.) Korm. RendeleDel Magyarország Kormánya  az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjár-

vány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 

és életének megóvása érdekében Magyarország egész területé-

re veszélyhelyzetet hirdet ki. Ezzel a kiadvánnyal kívánom tájékoztatni a te-

lepülés lakosságát az  aktuális információkról. 

                                                                             Szvétek Lajos Róbert 

                                                                              polgármester 



  Települési intézkedések 

       Az iskolában  március 16-án elrendelt iskolalátogatási  majd később az 

óvodalátogatási )lalom fennállása idején– miután tanítási, nevelési szünet 

nem került elrendelésre – továbbra is biztosítjuk az ellátást igénylő  gyerekek-

nek az intézményi gyermekétkeztetést. Ételesben hozza ki a az ebédet az Di-

ákélelmezés autója, majd azt oDhonukban elfogyasztják az érinteteDek. 

A Községháza csökkenteD számú ügyintézővel ügyeletet tart , de egyelőre fo-

gad ügyfeleket, viszont  kérjük, hogy csak sürgős és halaszthatatlan ügyben 

keressék fel hivatalunkat!  

Elérhetőségeink :Telefon:77/552-900, email:hivatal@keleshalom.hu 

Jegyző (keddi napokon): 77/552-900/3. mellék email:jegyzo@keleshalom.hu 

Adóügyek, kifüggesztések: 77/552-900/4. mellék ado@keleshalom.hu 

Szociális ügyek:77/552-900/3.mellék email: szoc@keleshalom.hu 

Pénzügy: 77/552-900/5.mellék email:penzugy@keleshalom.hu  

A korona vírus az idősebbekre és betegekre nagyobb veszélyt jelent, ezért ké-

rem, hogy saját érdekükben  maradjanak oDhon, ne menjenek sehova! Akinek 

szüksége van arra, hogy bevásároljunk vagy gyógyszerét kiírassuk, kiváltsuk 

vagy bármilyen problémája lenne az kérem, jelezze az alábbi elérhetőségeken:  

30/962-97-58 vagy hivatal@ keleshalom.hu 

Háziorvosi tájékoztató 

A jelenlegi járványügyi helyzet miaD az alábbiak betartását kérem: 

Rendelést csak halaszthatatlan okból keressék fel, recept felírásáért telefonál-

janak a Jánoshalmi rendelési időben a 77/502-964-es telefonszámra, gyógy-

szerüket TAJ kártyával és személyi igazolvánnyal kiválthatják( nem csak az aki-

nek a nevére szól a recept, hanem bárki).  

A kéleshalmi rendelésre egyenlőre nem kell időpont foglalás. A közgyógyellá-

tásra való jogosultság a kormány korábbi döntése értelmében a veszélyhely-

zet időtartama alaD, majd annak megszűntét követő 90 napig fennmarad.  



   

 

 A keresőképtelenségről szóló igazolásokat sem kell 2 hetenként kiállíta-

ni. Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és 

gyógyásza) segédeszközökre kiállítoD szakorvosi javaslatok is érvénye-

sek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alaD, valamint a veszélyhely-

zet megszűnését követően 90 napig. 

 Lázas betegnek szigorúan TILOS a váróban várakozni, ez esetben is te-

lefonon egyeztessenek Jánoshalmi rendelési időben! 

 Lehetőleg egynél több személy ne tartózkodjon egyszerre a váróban és a 

váró ajtaját hagyják nyitva! Amennyiben rendelkezésükre áll szájmaszk, 

kérem annak használatát! Kötelező a kézfertőtlenítés a váróba való belé-

péskor és a váró elhagyásakor is! 

EgyüDműködésükre feltétlenül számítok: Dr. Mikó ARla háziorvos 

Védőnői tájékoztató 

Kedves Szülők, Várandósok! 

A jelenlegi járványügyi helyzet miaD az alábbiak betartását kérem: Tanács-

adásra csak előző telefonos egyeztetést (70/5044462) követően érkezzenek és 

csak halaszthatatlan gondozási feladat kapcsán. Beteg gyereknek, gondozo1-

nak illetve beteg szülőnek szigorúan TILOS a védőnői tanácsadóba belépnie. 

Egy gyermekkel csak egy kísérő tartózkodhat a tanácsadóban. Lehetőleg egy-

nél többen ne tartózkodjanak egyszerre a váróban. Amennyiben rendelkezé-

sükre áll szájmaszk, es gumikesztyű  kérem annak használatát. Kötelező a kéz-

fertőtlenítés a tanácsadóba való belépéskor és a tanácsadó elhagyásakor is 

Indulás előD is fertőtlenítsék le a kezüket, amennyiben rendelkezésre áll gumi-

kesztyű, javaslom annak használatát is. 

EgyüDműködésükre feltétlenül számítok! Mokóné Ballai Éva védőnő 

Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtár tájékoztatója: 

Az intézmény 2020.03.16-tól határozatlan ideig zárva tart! 



  Közösségi programok: 

   A Somoskövi Sándor Közösségi Színtér és Könyvtárban tartoD főzősuli, a jó-

ga, alakformáló torna, táncház, pilates határozatlan ideid elmarad! A települési 

rendezvények megtartását is felfüggeszteDük, a veszélyhelyzet megszűnése 

után döntünk a megtartásukról. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala  tájékoztatója: 

   Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. március 18-tól - a koronavírus 

terjedésének megakadályozása érdekében - a kormányablakokban és az      

okmányirodákban kizárólag előzetes időponSoglalással történik az ügyfélfoga-

dás. Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy határozatlan ideig szünetel az 

ügyfélfogadás a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon. 

A járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó kormánymegbízoR utasítás alap-

ján az ügysegédi ügyfélfogadásokat határozatlan ideig nem tudjuk megtartani 

a jánoshalmi járáshoz tartozó településeken. Az ügyfélfogadások újra indulásá-

ról plakátokon és honlapunkon értesíteni fogjuk Önöket. 

A Jánoshalmi Szakrendelő tájékoztatója: 

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban a járványügyi helyzetre való 

tekinteDel, elsősorban az Önök biztonsága érdekében, 2020. március 17. nap-

jától a szakrendelések elmaradnak bizonytalan ideig. 

A gyógytorna és a fizikoterápiás kezelések is szünetelnek. 

Erről, minden előjegyzeD időponDal rendelkező páciensünket telefonon is ér-

tesítünk, illetve a járványügyi helyzet beszüntetését követően keressük Önöket 

új időpont egyeztetése céljából. Szakorvosi recept felírása miaD kérjük vegyék 

fel velünk a kapcsolatot telefonon. Telefonos elérhetőségeink: 06/77-502-960 

vagy 06/77-502-954   (7-től 15:30-ig). Sürgős, életet veszélyeztető állapot ese-

tén hívjon mentőt vagy keresse lakóhelyéhez legközelebbi Sürgősségi Betegel-

látó Osztályt. 



  Ebtartók figyelmébe! 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a községünk területén ebzárlat és 

legeltetési )lalom van érvényben, azaz:  - Az ebeket az állaDartók kötelesek 

úgy tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen – hogy azok ne tudjanak 

elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. 

- Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani )los! Az állaDartó köteles 

gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne 

hagyhassa el. 

- Közterületen ebet csak pórázzal lehet vezetni, sétáltatni. 

Amennyiben a közterületen tartózkodó eb tulajdonosa megállapítható, úgy 

állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezzük. 

Lejáró okmányok: 

Magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos ok-

mányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek. 

A Nemze< Népegészségügyi Központ tájékoztatója : 

FERTŐZŐDÉS ELKERÜLÉSE – ALAPVETŐ SZABÁLYOK MINDENKI SZÁMÁRA A 

COVID-19 VÍRUS FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATBAN: 

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében kiemelten fon-

tos, hogy MINDENKI TARTSA BE az alábbi óvintézkedéseket, segítsen betarta-

ni a környezetében! 

- Emberi érintkezések, találkozások lehető legnagyobb mértékű csökkentése, 

személyes higiéne betartása, felületek rendszeres )szWtása, fertőtlenítése, 

szervezet védekezőképességének megtartása, tünetek jelentkezésekor korai 

orvoshoz fordulás, hiteles információkból folyamatos tájékozódás. 

BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvin-



  tézkedések betartása szükséges: 

Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappan-

nal és folyóvízzel, vagy )szWtsa meg kezét alkoholos kézfertőtlenítővel! 

Hazaérkezés után, ételkészítés előD és közben, étkezés előD, WC használatot 

követően, tüsszentés, köhögés, orrfújás után, beteggel érintkezés előD és 

után, állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után. Szemhez, száj-

hoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően! Szellőztessen rend-

szeresen! ODhonában )szWtsa a gyakran megérinteD felületeket ru)nszerűen 

(például: asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-

k, csapok, mosogatók és mobiltelefonok)! A gyermekek által használt játékok, 

eszközök napi fertőtlenítő )szWtása javasolt. Kerülje a nagy tömeget, zárt lég-

terű helyiségeket! Kerülje az érintkezést betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas 

– legyen bármilyen okból a betegsége (influenza, bakteriális fertőzés, egyéb)! 

Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után 

azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön 

illetve tüsszentsen, hanem a behajlítoD kar könyökhajlatába! Amennyiben Ön 

beteg, tartson távolságot másoktól! Tartózkodjon a másokkal történő szoros 

fizikai érintkezéstől! Lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót! Használjon 

külön étkészletet! Használjon külön törülközőt! Csak akkor használjon masz-

kot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), ezzel védje a kör-

nyezetében lévőket! Szoptatási gyakorlaton ne változtasson, a lehetőség sze-

rin) leghosszabb ideig szoptasson! 

FONTOS FELHÍVÁS KÜLFÖLDRŐL HAZAÉRKEZETT LAKOSOKHOZ! 

Az új koronavírus magyarországi terjedésének csökkentése érdekében, nyo-

matékosan felhívjuk mindazon lakosok figyelmét, akik külföldről érkeztek 

vagy érkeznek haza, a hazaérkezés napjától számítoD 14 napig helyezzék ma-

gukat házi karanténba! Fontos, ha bármilyen tünetet észlel magán, haladék-

talanul értesítse telefonon háziorvosát! 

 



  Fontos, hogy a hazaérkezőkkel közös háztartásban élők se menjenek közös-

ségbe! A Járványügyi szabályok pontos és szigorú betartása mindannyiunk 

érdeke. Felelős emberi magatartással tudjuk megóvni szűkebb és tágabb kör-

nyezetünket a fertőzéstől, így tudjuk lassítani a vírus további terjedését. 

A társadalmi felelősségvállalás közérdek, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 

Néhány, az interneten elérhető hiteles információt nyújtó oldal: 

A magyar kormány operaWv törzset hozoD létre az új koronavírus elleni küzd-

elem érdekében. Az operaWv törzs honlapján hiteles és naprakész informáci-

ók találhatók a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépések-

ről és teendőkről panaszok esetén: hDps://koronavirus.gov.hu Az operaWv 

törzs jelen van a Facebookon is: „Koronavírus tájékoztató oldal” néven: 

hDps:// facebook.com/102141028062794 

- Kérdések feltehetők a nap 24 órájában működő ügyele) központnak telefo-

non, a 06/80-277-455 és a 06-80-277-456 ingyenesen hívható számokon, il-

letve - írásban a következő e-mail címen: koronavirus@bm.gov.hu 

- A Nemze) Népegészségügyi Központ (NNK) az országos )sz) főorvos veze-

tésével részt vesz az operaWv törzs munkájában. Az NNK tájékoztató oldalt 

működtet: hDps://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/

koronavirus, valamint„Tisz)orvos” néven jelen van a Facebookon is: hDps://

facebook.com/214579338566491” Koronavírussal kapcsolatos aktuális utazá-

si tanácsok az egyes országokra vonatkozóan elérhetők a Konzuli Tájékozta-

tás oldalon: hDps://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus 

Végezetül a szóbeszédekről, pletykákról. 

      A napokban elterjedt a faluban, hogy egyik munkatársam lázas napok óta, 

megpróbálva azt a látszatot kelteni, mintha koronavírus fertőzése lenne. Ez-

úton szeretném mindenki tudomására hozni, hogy a rosszindulatú pletyka 

nem igaz! Nem lázas, semmi baja. Egyben szeretném jelezni, hogy az ilyen 



  hamis, álhírek terjesztői bűncselekményt követnek el, amely nem maradhat 

következmény nélkül. Ne higgyenek az ilyen valótlan állításoknak és főleg ne 

terjesszék azokat.  A hivatalos állásfoglalás szerint nagy a valószínűsége, hogy  

sokan el fogjuk kapni a vírust. Nincs kivétel, bárki megfertőződhet és bárki 

tovább fertőzhet.  Ha oDhon maradunk, a vírus terjedése lelassítható, azaz 

van az egészségügynek lehetősége a súlyos állapotban lévő fertőzöDeket é 

ellátni és kevesebb ember fog meghalni. Ha nem tartjuk be a szabályokat és 

nem maradunk oDhon akkor nagymértékben megnő a vírus terjedése, egy 

időben sokkal több súlyos beteg fog bekerülni az egészségügyi rendszerbe, 

ezzel együD lesz, akit esetleg nem tudnak időben ellátni, így tragédia lehet a 

vége.  

Még egyszer kérem vegyük komolyan a szabályokat és marad-

junk o1hon!    

Mindenkinek jó egészséget, és 

kitartást kívánok az elkövetke-

zendő nehéz időszakra! 

TiszteleDel: 

Szvétek Lajos Róbert 

polgármester 

Tel: 30/962 97 52 

polgarmester@keleshalom.hu 

 


