Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Apci Lakosok!
„Az Alaptörvény 53.cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi
csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet
be.”
A Covid-19 (koronavírus) járvány további terjedésének lassítása érdekében 2020. március 11-én a
40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja. A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör
alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes
működése érdekében intézkedni. Ezen jogkörét az Mötv 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és
társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és
döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. Így többek
között a polgármester dönthet az önkormányzat költségvetése terhére olyan, előre nem tervezett
kiadások teljesítéséről is, amely feltétlenül szükséges a veszélyhelyzet ideje alatt a megelőzéshez,
védekezéshez, illetve a károk csökkentéséhez. A polgármester a rendkívüli helyzetben a meghozott
intézkedésekért a fentiek szerint felelősséggel tartozik.
Ennek értelmében, mint Apc Község Polgármestere az alábbi intézkedéseket rendeltem el március
16-tól határozatlan időre:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Az Önkormányzat által működtetett intézmények bezárásra kerültek, mint Községi Bölcsőde,
Apci Gyöngyszem Óvoda, Idősek Nappali Otthona, Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár,
Tornacsarnok, Polgármesteri Hivatal.
A Polgármesteri Hivatalban személyes ügyintézés nem folyik (anyakönyvezés kivételével).
Bejelentések, kérelmek az Önkormányzati hivatali portálon vagy e-papíron, illetve a 37385-309-es telefonszámon keresztül történhetnek.
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat zárva tart, a szolgáltatás csak és kizárólag
krízishelyzet esetén vehető igénybe.
Lezártuk és tilalmat rendeltem el a közösségi terek használatára, mint piac, játszóterek,
futballpálya.
A szociálisan rászorulók részére a napi egyszeri étkezést, kiszállítással az Önkormányzat
továbbra is biztosítja.
Továbbiakban március 23-tól, előzetes felmérés alapján a diákétkeztetés egytál melegétellel
- egyenlőre kiszállítással - szintén biztosítva lesz.
Továbbá a többi intézményi étkeztetést - bölcsőde és óvoda – szintén megoldjuk. Az ellátás
felmérése, kialakítása a napokban megtörténik.
Március 23-tól, hétfőtől elkezdődik a 70 éven felüli lakosság ellátásának igényfelmérése. Az
Önkormányzat munkatársai, személyesen fogják felkeresni az érintett korosztályt.
Kérem azon apci polgárainkat, akik külföldi útjukról érkeztek haza, vagy kontaktusba
kerültek fertőzés veszélyt hordozó rokonnal, ismerőssel, munkatárssal, szíveskedjenek
önkéntes házi karanténban tartózkodni 14 napon át!

Továbbá az alábbi ellátások és szolgáltatások is korlátozás alá kerültek:
•
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•
•

•

•
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•

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskolát
a diákok nem látogathatják, az oktatás on-line rendszerben működik.
Bezárásra került a Fitness-park.
A vasárnapi misék szintén on-line követhetők a „Mindenszentek Templom Ecséd” oldalán.
A Védőnői szolgálattal a kapcsolattartás távkonzultáció keretein belül történik (telefon, email, messenger). Kivételes esetben telefonos időpontegyeztetéssel.
Gyermekorvoshoz orvosi vizsgálatra való bejelentkezéshez telefonon történő
időpontegyeztetés szükséges. A rendelő Apcon 788-755 telefonszámon hívható hétfőn és
csütörtökön 10-13 óra között, Petőfibányán788-747-es telefonszámon kedden, szerdán és
pénteken 10-13 óra között
Háziorvosi szolgálat rendelése a megszokott időrendben történik. A személyes kontaktus
elkerülése érdekében kihelyezésre került egy postaláda, ahová a szüksége gyógyszer
igényeket be lehet dobni. A papíralapú recepteket másnap átvehetik, de lehetőség van „e
recept” kérésére. Ekkor nem kapják meg papír alapon a receptet, elegendő a
gyógyszertárban TAJ-kártya bemutatással átvenni a felírt gyógyszereket. További kérés, hogy
a rendelő várójában max. 3 fő tartózkodjon egyidőben.
Fogorvos kizárólag sürgősségi ellátás (foghúzás, gyógyszerírás) nyújtható. Telefonon történő
egyeztetéssel a 385-204-es telefonszámon. Rendelési idők: hétfő 8-11 óra, kedd és csütörtök
13-16 óra, péntek 8-10 óra.
Gyógyszertár a megszokott nyitvatartási rendben működik. Kérik, hogy a gyógyszertár
betegforgalmi terében csak annyian tartózkodjanak, ahány ablak nyitva van. A többiek a
bejárat előtt várakozzanak.
Posta a megszokott nyitvatartási rendben működik. Kérik, hogy a posta ügyfélterében csak
annyian tartózkodjanak, ahány ablak működik. Addig is a posta bejárata előtt várakozzanak.
Az egészségügyi ellátó rendszer fenntarthatósága érdekében az orvosi ügyeleten csak a
valóban sürgős esetek kerülnek ellátásra.
A hulladékszállítások és egyéb közüzemi szolgáltatások továbbra is a megszokott rendben
működnek. Ügyintézés csak telefonon vagy online módon történik.
A megelőzés legfontosabb szabálya, az emberi érintkezések kerülése.
o Lehető legkevesebb emberrel kerüljön fizikai kapcsolatba!
o Ha teheti, maradjon otthon!
▪ nagyszülőket ne látogassa
▪ utcára ne menjen
▪ vendéglátó helyeket kerülje
▪ tömegközlekedést ne használja
o Tartsa be a 2 méteres távolságot más személyektől!
o Kerülje a szokásos üdvözlési formákat (puszi, kézfogás, ölelés)

A lakosság egészének védelme érdekében továbbra is a Kormány döntéseinek megfelelő,
összehangolt védekezést folytatunk, a koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben. Arra kérem az
apci lakosokat, hogy a védekezéssel kapcsolatos országos és helyi intézkedéseket maradéktalanul
tartsák be. A járványhelyzettel kapcsolatos javaslatokat fogadják meg és segítsék elő, hogy
mindennapjaink megéléséhez csak a legszükségesebb mértékű korlátozásokra legyen szükség.

Nagyon fontos, hogy felelősségteljes magatartást tanúsítsunk magunk, családunk, közösségünk
érdekében, fokozottan figyeljünk önmagunkra, környezetünkre és az idős emberekre!
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy kérdésére tudok válaszolni, kérem hívjon, a 06-20-495-4528-as
telefonszámon. Azonban hangsúlyozom, hogy az elsődleges döntéseket a koronavírus-járvány
elleni védekezésekért felelős Operatív Törzs hozza meg.
A fennálló rendkívüli helyzetre való tekintettel az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakosság ellátása zökkenőmentes legyen.
TUDOMÁSUL KELL VENNÜNK HOGY EZ NEM GYAKORLAT!

EZ ÉLES HELYZET!!!!

CSAK EGYÜTT MEGY!

MARADJON MINDENKI OTTHON!
CSAK A LEGSZÜKSÉGESEBB ESETBEN HAGYJA EL LAKHELYÉT!
TISZTELETTEL KÉREM MINDENKI TÜRELMÉT ÉS MEGÉRTÉSÉT!

Juhász István
Polgármester

