TÁJÉKOZTATÓ
A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, a kormány által kihirdetett
intézkedések figyelembevételével Bősárkány Nagyközség Önkormányzata az alábbi
rendkívüli intézkedésekről tájékoztatja a tisztelt lakosságot:
A GYEREKEK VÉDELMÉBEN
2020. március 18-án 0:00 órától a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda határozatlan időre
ZÁRVA tart, ettől a naptól csak ügyeletet biztosítunk. Az óvoda kizárólag indokolt esetben
fogadja azokat a gyerekeket, akiknek a felügyeletét a szülő más módon nem tudja megoldani.
Erről az intézmény vezetőjével kell egyeztetni.
Az intézménybe külső személy nem léphet be, az érintett gyermekeket az intézmény
bejáratánál fogadják a dolgozók.
Kérjük, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe az ügyelet lehetőségét, hiszen a vírus
terjedésének megakadályozása a személyes érintkezések minimalizálásával hatékony.
Kérjük, hogy az óvodába csak teljesen egészséges gyermeket hozzanak. A legenyhébb légúti
fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés), egyéb akut betegség (hasmenés, hányinger)
hőemelkedés, láz esetén ne látogassák azt.
Óvoda elérhetősége:
telefon: 96/271-192
e-mail: ovoda.bosarkany@outlook.hu
ÉTKEZTETÉS
Az óvodai rendkívüli szünet idején a gyermekétkeztetést biztosítjuk. Abban az esetben, ha az
otthon maradásuk ellenére igényt tartanak gyermekük étkeztetésére, azt az óvodai konyhán
vehetik majd át. Kérjük, ilyen irányú igényüket jelezzék az óvodavezető felé.
Az iskolai gyermekétkeztetés is biztosított. Aki igényli az ellátást, az iskolában jelezze!
Tel.: 96/271-217
AZ IDŐS EMBEREK VÉDELMÉBEN
- Idősek Nappali Ellátása (ÖNO): 2020. március 16-tól határozatlan időre bezár. A nappali
ellátásban részesülőkről való gondoskodást alapszinten biztosítja a Kónyi Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (étkeztetés, bevásárlás, gyógyszer felíratás és
kiváltás). Krízishelyzetben intézkednek.
- Házi segítségnyújtás: 2020. március 16-tól az ellátottak egészségének védelme érdekében
kizárólag az alapvető szükségleteinek megfelelő ellátás történik. Ezzel kapcsolatos részletes
tájékoztatást az intézményvezető és a gondozónők nyújtanak.
- Szociális étkeztetés: Ellátottjaink részére a szolgáltatást a korábbi rendnek megfelelően
biztosítjuk.
Az önkormányzat mindemellett arra kér minden jószándékú polgárt, hogy keresse fel a
közvetlen szomszédságában lakó idős embereket, akiknek igény esetén segítséget nyújthat.

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT:
A családsegítő munkatárs telefon és e-mailben érhető el.
telefon: 06/70 334-7302
e-mail: info@szocialiskozpontkony.hu
HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
A háziorvosok kérése, hogy akinek csak receptre van szüksége, az telefonon jelezze

tel.: 06/70/476-4444 és 96/271-209
A recepteket az orvosi rendelőből átadják a gyógyszertárnak, így a betegnek nem kell
személyesen megjelenni a rendelőben, hanem a gyógyszertárban átveheti a gyógyszerét. A
recept kiváltásához a receptet kiváltó személy személazonosító igazolványa és a beteg TAJszáma szükséges!
FONTOS! Aki a koronavírus tüneteit észleli magán, elsősorban telefonon konzultáljon
háziorvosával!
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Családlátogatásra csak a különösen indokolt esetben kerül sor, a kapcsolattartás a védőnőkkel
telefonon, emailben, messengeren történik.
Várandós tanácsadáson egészségesen, kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően lehet
részt venni. Lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek a kismamák.
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás szintén kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően,
csak a kötelező szűrővizsgálatok elvégzése kapcsán történik. Lehetőleg egy kísérővel
érkezzenek, egészséges állapotban.
Az orvosi tanácsadásra ugyanezen feltételekkel kerülhet sor, csak a védőoltások kapcsán
történik az ellátás, kizárólag időpont egyeztetést követően.
HIVATALI ÜGYINTÉZÉS
2020. március 16. (hétfő) napjától a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban (9167
Bősárkány, Kossuth u. 1.) az ügyfélfogadás határozatlan ideig SZÜNETEL.
Kérem, hogy írásbeli beadványaikat az épület bejáratánál található postaládába
szíveskedjenek bedobni.
Emailes
ügyintézésre
van
lehetőség
a
jegyzo@bosarkany.hu
és
az
onkormanyzat@bosarkany.hu címeken.
Az ügyfélkapuval rendelkezők számára elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségről a
www.bosarkany.hu honlapon tájékozódhat.
Hivatalunk telefonszáma: 96/271-217, amelyen keresztül továbbra is állunk szíves
rendelkezésükre.
Halaszthatatlan, kizárólag személyesen intézhető ügyek esetén telefonos egyeztetést követően
van mód a belépésre.

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD
A veszélyhelyzettel összefüggésben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a települési ügysegédi szolgálat átmenetileg
SZÜNETEL. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeiket lehetőleg telefonon vagy
elektronikus úton intézzék.
Az ügyintézéshez a Kormányhivatal javasolja a megújult magyarorszag.hu oldalon (a
leggyakoribb 750 ügy intézéséhez) elérhető online lehetőségek, illetve a https://epapir.gov.hu/
oldalon elérhető e-papír szolgáltatás igénybevételét.
Fentieken túl a Tisztelt Ügyfelek kérelmeiket és egyéb beadványaikat postai úton is
elküldhetik.
A Tisztelt Ügyfelek telefonon és e-mailen keresztül is konzultálhatnak ügyeikkel
kapcsolatban a Kormányhivatal munkatársaival, valamint a központi 1818 ingyenesen hívható
telefonszámon is kérhetnek általános felvilágosítást.
A Kormányhivatal elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-mosonsopron/elerhetosegek-szervezet oldalon találhatóak.
PIAC
Felhívjuk minden kedves kereskedő és vásárló figyelmét, hogy az országos veszélyhelyzetre
való tekintettel a bősárkányi piac 2020. március 17-től határozatlan ideig ZÁRVA tart!
JÁTSZÓTEREK
A település játszótereinek látogatása tilos!
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK
A Bősárkányi művelődési ház és könyvtár 2020. március 17. napjától határozatlan ideig
ZÁRVA TART.
A vonatkozó kormányrendelet értelmében tilos minden fajta rendezvényen, gyűlésen részt
venni.
Nem tartoznak a tiltott körbe a polgári esküvői szertartások és a temetések.
MEDDIG TARTANAK AZ INTÉZKEDÉSEK?
A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN HOZOTT RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK
HATÁRIDEJÉT A KORMÁNY DÖNTÉSEIHEZ, AZ ISKOLÁK MŰKÖDÉSÉNEK
SZABÁLYOZÁSÁHOZ IGAZÍTJUK.
További részletesebb információkat a koronavirus.gov.hu oldalon találhatnak!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Bősárkány, 2020. március 18.
Üdvözlettel:
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat

