Tisztelt Letkésiek!
A koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében az alábbi óvintézkedéseket vezetjük
be településünkön, illetve az alábbi tájékoztatást adom hivatalainkkal, intézményeinkkel kapcsolatban:
-

A RENDŐRSÉG tájékoztatása alapján Letkés - Ipolyszalka határátkelőhelyen teljes határzár
lépett életbe.

-

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOT végző szakemberektől megtudtuk, hogy március 16-a hétfőtől
korlátozni fogják a háziorvosi rendelőbe történő beléptetést. Kérjük, hogy a rendelési idő alatt
türelemmel várakozzanak az erre kijelölt helyen.
Határozottan kérjük azokat, akik gyógyszer felírással kapcsolatban, vagy egyéb adminisztráció
miatt keresnék fel a rendelőt, semmiképp ne tegyék! A támogatással írható gyógyszerek és
gyógyászati segédeszközök javaslatai a veszélyhelyzet időtartama alatt, illetve azt követően még
90 napig érvényesek, tehát emiatt nem szükséges a háziorvost felkeresni! Az állandó
gyógyszerek felírását minden esetben telefonon jelezzék a 27/376-064-es telefonszámon. A
gyógyszerek kiváltásához nem szükséges a papír alapú vény, az e-recept szolgáltatás életbe
lépése óta a gyógyszertárban TAJ szám megadásával is kiváltható a háziorvos által felírt
gyógyszer.
Gyógyszeríratási időpontok (kizárólag telefonon és rendelési időben): hétfő: 10.00 – 12.00, kedd:
13.00 – 15.00, csütörtök: 13.00 – 15.00
Betegrendelés (csak akut esetekben): szerda: 7.30 – 12.00, péntek: 11.30- 13.30.
A gyógyszertár nyitva tartása egyelőre nem változott.

-

A VÉDŐNŐ tájékoztatása szerint tanácsadást telefonon (akár videó hívással) tart majd. A
családlátogatásokat bizonytalan ideig felfüggeszti. Rendelkezésre állási időben hívható a
30/680-7926 mobilszámon.

-

A FOGORVOSI alapellátást csak sürgősségi esetben lehet igénybe venni a vészhelyzet
időszakában. Bővebb tájékoztatást a 27/377-309-es telefonszámon kaphatnak, fogorvosi
rendelési időben.

-

Az ÓVODÁBAN rendkívüli szünetet rendelünk el. Azon szülők, akik nem tudják megoldani a
gyermekek felügyeletét, nyári ügyeleti rendszerhez hasonló ügyeletet tartanak az
óvodapedagógusok. A szülők belépését korlátozzuk az óvodába, és kérjük, hogy otthonról hozott
játékokat ne vigyenek az óvoda területére. Amennyiben az otthon maradt gyermekek részére a
következő napra közétkeztetési igényük van, azt jelezzék az óvodai 70/335-6845-ös
mobilszámon.

-

Az ISKOLA látogatásával kapcsolatban az Árpád Fejedelem Tagiskola intézmény vezetője az
alábbi tájékoztatást adta:
"Kedves Szülők!
Moór Róbert igazgató úr a kormány 1102/2020. (III. 14.) számú határozata a koronavírus
miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről
jogszabály és módszertani ajánlások valamint Tankerületi Igazgató Úr utasítása alapján
az alábbiakat rendeli el:
Március 16-17. napjaira nevelés nélküli munkanapot hirdet ki. Ezeken a napokon a
digitálisan megszervezett tanítás is szünetel. Ezt a két napot kell felhasználni a digitális
oktatás alapjainak megszervezésére.
Ezeken a napokon a pedagógusok munkaidőben az intézményben tartózkodnak. A
szülők lehetőség szerint a hétfői napon menjenek be gyermekeik iskolában hagyott
felszereléseiért.
A jogszabály a következők szerint rendelkezik:
„2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti
köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes
tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési
centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos
felügyeletét;”

A felügyeletre vonatkozó igényt az osztályfőnökök március 16-án mérik fel.
Az intézményvezető utasítása alapján felhívom a T. Szülők figyelmét a WHO ajánlására,
mely kimondja, hogy a fertőzés elleni leghatékonyabb védelem akkor valósul meg, ha a
gyerekek a lehető legkevesebb emberrel kerülnek testi kapcsolatba, ezért csak nagyon
indokolt esetben kérjék a felügyeletet!
Köszönjük türelmüket!
Szalai Zoltánné
tagintézmény-vezető"
Amennyiben az otthon maradt gyermekek részére a következő napra közétkeztetési igényük
van, azt jelezzék az osztályfőnöknél.
-

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR csoportos összejöveteleit, rendezvényeit, vásárokat,
valamint a könyvtár látogatását határozatlan időre szüneteltetjük. A létszámok figyelembe
vételével a könyvtár nyitva áll azon tanulók előtt, akik másképp nem tudják megoldani a digitális
oktatáshoz való hozzáférést. Az ő felügyeletükkel kapcsolatban előzetes egyeztetés szükséges
az intézményvezetővel a 20/434-2662-es telefonszámon.

-

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ügyfél fogadását - jegyzői utasításra - telefonos elérhetőségekre,
és elektronikus eszközökre korlátozzuk.
Hivatali elérhetőségeink:
Tel.: 27/576-500, 27/576-506
E-mail: hivatal@letkes.hu, titkarsag@letkes.hu, polgarmester@letkes.hu
Személyes ügyintézésre csak különösen indokolt esetben, előzetes telefonos bejelentkezést
követően van lehetőség.
Az idős korosztály ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, amennyiben ezt családja,
hozzátartozói, vagy szomszédjai nem tudják megoldani. Kérjük az Önök segítségét abban, hogy
ha ilyen idős emberről tudnak, mindenképp jelezzék hivatali elérhetőségeinken.

-

A POSTA hivatali dolgozói korlátozott beléptetéssel fogadják ügyfeleiket. Az ügyféltérben a
postai dolgozókon kívül plusz egy személy tartózkodhat. Kérjük, hogy türelmesen várakozzanak
az épület előtt!

Fokozott odafigyelésre kérek mindenkit! Családjaikban, környezetükben szervezzék meg, hogy lehetőleg
egy ember intézze a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását, postai ügyintézést. Családtagjaik
maradjanak otthonukban, és csak indokolt esetben utazzanak. Kerüljék a nagyobb létszámú
csoportokat. Keressék fel szomszédjaikat, ajánlják fel segítségüket. Különös figyelmet fordítsanak az
idősebb korosztályra. A koronavírus a 65 év feletti korosztályra jelent komoly veszélyt.
Mossanak gyakran és helyesen kezet! Használják, és alkalmazzák rendszeresen a kéz- és
felületfertőtlenítő szereket!
A koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása a mi fegyelmezettségünkön múlik.
Kérem, hogy mindig tartsák be az egészségügyi előírásokat, és amennyiben igazoltan fertőzött területről
érkezett személyről szereznek tudomást, vagy igazoltan fertőzött személlyel érintkeztek, telefonon
értesítsék háziorvosukat, vagy a mentőszolgálatot. Semmiképp ne menjenek orvoshoz, vagy
közösségbe ebben az esetben.
Hiteles hírforrásból tájékozódjanak a legfrissebb kormányzati intézkedésekről, és rendeletekről.
(https://koronavirus.gov.hu; https://www.nnk.gov.hu/)
Ha bármiben segítségre szorulnak, keressenek hivatali elérhetőségeimen.
Köszönöm együttműködésüket!
Kelt: Letkés, 2020. március 17.
Tisztelettel:
Huszák Tamás sk
polgármester

