Tisztelt lakosaink!
A koronavírus elleni védekezés érdekében napjainkban egyre szigorúbb
intézkedések kerülnek bevezetésre. Önkormányzatunk, megosztana Önökkel
néhány olyan információt, mely nemcsak országunkat, környezetünket, de
településünket is érintik. A változások, szigorítások napjainkban is folyamatban
vannak, ezért e levél tartalmának időszerűsége az események tükrében változhat.
Néhány mondatban nézzük a vírust magát: A koronavírusok lipid burokkal
rendelkező egyszerű RNS vírusok. Embert és számos állatfajt képesek
megbetegíteni. Jelenleg hét koronavírus ismert: Négy típus általában enyhe,
mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoz. Három típus viszont súlyos, akár
életveszélyes felső légúti megbetegedésekhez is vezethet. Az első koronavírusokat az 1960-as években izolálták. 2019 decemberében a kínai Wuhanból
ismeretlen eredetű, tüdőgyulladásos járványt jelentettek. A megbetegedések
hátterében egy új koronavírust igazoltak, amely emberről emberre képes
terjedni. Az új vírus elnevezése (coronavírus disease 2019) Rövidítése: COVID-19
A vírus cseppfertőzéssel terjed. Eddigi ismereteink szerint magasabb kockázat
áll fenn az idősebb személyeknél, főként 65 év felett. Mikor merül fel a
koronavírus fertőzés gyanúja? Ha Ön vagy családtagja hirtelen belázasodik,
köhög vagy nehezebben lélegzik, és az elmúlt 14 nap folyamán olyan területen,
országban járt, ahol terjed az új koronavírus vagy esetleg arról van tudomása,
hogy igazoltan fertőzött személlyel érintkezett, akkor mielőbb hívja fel
telefonon háziorvosát vagy a háziorvosi ügyeletet. Az új koronavírus járvány
terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések betartása
szükséges: Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig
szappannal és folyóvízzel, vagy tisztítsa kezét kézfertőtlenítővel. Lehetőség
szerint kerülje a fertőző betegeket, a nagyobb csoportokat. Legfontosabb a
szervezet védekező képessége, így a fertőzésekkel szembeni ellenálló képesség
alapvetően függ az immunrendszer működésétől, a szervezet általános
állapotától. Vírusjárvány idején különösen fontos figyelni és mindent megtenni
azért, hogy immunrendszerünk megfelelően működjön. A szervezetünk csak
erős ellenálló képességgel tudja felvenni a harcot, a kórokozókkal. A Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre
a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű
megválaszolása érdekében. A lakossági információs vonalak a hét minden
napján 24 órában elérhetők a 06 80 277-855 és a 06 80 277-456 telefonszámon.
Településünkre vonatkoztatva az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
Orvosi ellátás:
- Szünetel a fogászati alapellátás, csak sürgős esetekben forduljon fogorvoshoz.
- A háziorvost, gyerekorvost a legszükségesebb esetben, csak telefonon előre
egyeztetett időpontban keressék fel.

-Receptet kiválthat hozzátartozó is TAJ kártyával, nem kell személyesen
felkeresni az orvosi rendelőt, telefonon is íratható recept.
-A lejárt közgyógyellátási igazolványok érvényesek továbbra is.
-A táppénz is telefonon meghosszabbítható, nem kell személyesen megjelenni
-A szakorvosi igazolások továbbra is érvényesek.
- Az orvosi váróban a betegek, 2 méterre álljanak egymástól
Védőnői ellátás:
-A védőnőnek, kizárólag az újszülött látogatása engedélyezett, a szülő kifejezett
kérésére, megfelelő védőfelszerelés használata mellet.
- A tanácsadások visszavonásig szünetelnek. A már előjegyzett gondozottak
értesítést kapnak a változásról.
- A védőnők részére engedélyezett az otthoni munkavégzés azzal, hogy a
gondozottak részére elérhetőnek kell lennie minden védőnőnek.
Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatal:
- Az ügyfélfogadás visszavonásig szünetel.
- A bejárati ajtón elhelyezett postaládába bedobhatják az ügyfelek a papír alapú
kérelmüket. (Polgármesterként szívesen segítek, közvetítek továbbra is.)
-A telefonos elérhetőség : 06 72 /473-430 (délelőtti órákban)
-e-mail: nagykozari.korjegyzoseg@upcmail.hu iktatas@nagykozar.hu
nepesseg.nagykozar@upcmail.hu
adougy.nagykozar@upcmail.hu
Idősek ellátása:
-A házi segítségnyújtást, valamint az Idősek nappali ellátását a SZOCEG
Nonprofit Kft. továbbiakban is ellátja településünkön.
-Amennyiben élelmiszert, vagy gyógyszert kell idős magyarsarlósi lakos részére
beszerezni, akinek a hozzátartozója ezt nem tudja megoldani, vagy kérésük,
kérdésük van kérem keressenek a 06 30 297 3050 telefonszámon (Dukai Zoltán)
Illetve Hánerné Szőke Erzsébet is készségesen áll rendelkezésükre, aki a helyi
boltból és egy pécsi gyógyszertárból gondoskodik az idősek ellátásáról.
A képviselőtestület tagjai is állnak mindenben rendelkezésükre, segítségükre.
Művelődési Ház, Rendezvény Ház:
- Visszavonásig minden rendezvény, árusítás, családi rendezvény… törölve.
Áramszolgáltató:
- A március 19-re és március 26-ra hirdetett (Magyarsarlóst érintő) áramszünetek
technikai okok miatt elmaradnak.
Önkormányzatunk kéri a lakosság türelmét és azt, hogy feltétlenül tartsák be a
Kormány által elrendelt szabályokat. Vigyázzanak magukra és egymásra!
Tisztelettel: Dukai Zoltán
polgármester

