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 Településünkön továbbra sem tudunk koronavírussal fertőzött betegről, de a 

megelőzés érdekében elővigyázatossági intézkedésként, a koronavírus terjedésének 

megfékezése érdekében 2020. március 16-tól visszavonásig az alábbi óvintézkedéseket 

tesszük meg: 

 Egyeztetve Hajmáskér polgármesterével 2020. március 16., hétfőtől – A Gábor Áron 

Általános iskola tanulói nem látogathatják az oktatási intézményt. A Magyar Kormány 

digitális oktatási rendszert vezet be. Hajmáskér Község Önkormányzata képviselő-testülete 

rendkívüli ülés keretében 2020.március 16. napján hozza meg döntéseit a Lurkó Óvoda és 

más intézmények működésének korlátozásával kapcsolatban. A miniszterelnöki kérést 

figyelembe véve lehetőség szerint ne a nagyszülők, vagy idősebb rokonok vigyázzanak a 

gyerekekre!  

 Hétfőtől határozatlan ideig zárva tart a Művelődési ház és az épületében lévő könyvtár. 

Szintén hétfőtől szünetel a Sólyi Művelődési Házban az ügyfélfogadás és Hajmáskéren a 

Közös Önkormányzati Hivatal sem fogadja a lakossági ügyfeleket. Sólyon a személyes 

ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – 

mérlegelést követően – lehetséges, de telefonon és elektronikus úton segítjük az ügyintézést.  

 Elérhetőség: 06304605095; az ügyintéző közvetlen e-mail elérhetőségei a: 

polgarmester@soly.hu, kulturhaz@soly.hu A lakosság biztonsága és egészségének védelme 

érdekében, a kultúrházban visszavonásig NEM engedélyezett a szokásos szakkörök, 

összejövetelek, kulturális és sportrendezvények megtartása.  

 Az orvosi rendelés továbbra is a meghirdetett időpontokban történik, de kérem a 

betegeket, hogy a váróhelyiségben, csak minden második székre üljenek. Akinek ily módon 

nem jut hely szíveskedjen az előtérben várakozni, jó idő esetén pedig a bejárat előtt és 

tartsunk 1 méternél nagyobb távolságot egymástól.  

 Munkába, csak akkor menjünk, ha teljesen egészségesek vagyunk. A legenyhébb 

légúti fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés), egyéb akut betegség (hasmenés, 

hányinger) hőemelkedés, láz esetén maradjunk otthon és TELEFONON kérjünk segítséget a 

háziorvostól. Ne menjünk a rendelőbe, csak abban az esetben, ha ezt a háziorvos kéri. A 

megnövekvő telefonhívások miatt legyünk türelmesek a rendelő hívásakor.  

 A járvány idején semmilyen adminisztratív feladatot (jogosítvány, igazolások, 

gyógyeszköz-igazolvány hosszabbítás) nem intéznek a rendelőben. A lejáró gépjárművezetői 

jogosítványok, gyógyszer javaslatok automatikusan érvényben maradnak a járványügyi 

vészhelyzet alatt, emiatt hátrányt senki sem szenved.  

 Mossunk gyakran kezet meleg szappanos vízzel, szellőztessünk gyakran, fertőtlenítsük 

az ajtók kilincseit. Hazaérkezést követően azonnal mossunk mindig kezet. Mossuk a 

kezeinket szappannal legalább 1 percig, majd meleg vízzel alaposan öblítsük le. Kézmosást 

követően tanácsos az arcunkat is megmosni.  

 Nyilvános helyeken történő kézmosást követően csak papírtörölközőt használjunk, 

melyet kézmosás után ne dobjunk el, azzal fogjuk meg a mosdó ajtajának kilincsét. 

Tartózkodjunk otthon, amikor csak tudunk.  

 Idős emberek egyáltalán ne hagyják el otthonukat, a munkaképes korúak csak a 

munkába menjenek, majd a halaszthatatlan ügyintézéseket követően ők is tartózkodjanak 

otthon gyermekeikkel együtt. Ne menjünk moziba, sporteseményre, piacra, ne üljünk be 

kocsmába, még a kocsmaudvaron se ácsorogjunk, akkor sem, ha csak néhányan vagyunk, 
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mert minden csoportosulás növeli a vírusterjedés veszélyét. Legyünk viszont sokat a szabad 

levegőn, kiránduljunk, kertészkedjünk, túrázzunk.  

 Minden olyan helyen, ahol idegenekkel együtt kell hosszabb-rövidebb ideig 

tartózkodnunk, tartsunk 1 méternél nagyobb távolságot a másik embertől.  

 Kérek Mindenkit, hogy megfelelő komolysággal álljon a krízis helyzethez, mert az 

olaszországi események világosan bizonyítják, hogy megfelelő és időbeni rendszabályok 

bevezetésével sok esetben megelőzhető lett volna a vírus ilyen szintű elterjedése. Ott ugyanis 

a betegség hirtelen térnyerése megroppantotta az egészségügyi rendszert, és rontotta a 

gyógyulás esélyét. 

 Mi már tanultunk ezekből a hibákból és figyelmünket elsősorban a megelőzésre 

fordítjuk.  

Legfontosabb feladatunk lassítani a vírus terjedését, amit úgy érhetünk el, ha ritkábban 

találkozunk, ezzel elérve kiemelt célunkat, hogy elkerüljük megbetegedést, és mások 

továbbfertőzését. 

Nem mindenki előtt ismert, hogy a vírus hatásai csak később mutatkoznak, ezért magukat 

egészségesnek gondoló emberek napokon keresztül járhatnak közösségekbe és terjeszthetik a 

betegséget.  

 Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli helyzetben segítsük 

idős embertársainkat, szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a bevásárlásban, 

mindennapi gyógyszereik beszerzésében.  

 Kérek mindenkit figyeljünk idős embertársainkra, hiszen őket veszélyezteti 

leginkább a koronavírus. Kérem, aki szeretne segíteni ebben a helyzetben, ajánlja fel idős 

szomszédainak, ismerőseinek a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, halaszthatatlan 

ügyintézésben való segítséget, közreműködést.  

 Továbbá kérem az idősebb sólyiakat hogy ne tartózkodjanak közösségben és 

maradjanak otthon, ha tehetik, kérjenek segítséget a bevásárlásban is. Ha valakinél fennáll a 

koronavírus gyanúja, haladéktalanul értesítse telefonon háziorvosát vagy a 

www.koronavirus.gov.hu oldalon elérhető zöld számot! Továbbra is kérünk mindenkit, hogy 

őrizze meg nyugalmát a hivatalos szervek tájékoztatóiból szerezzen információkat!  

 Köszönöm a megértést és a türelmet! Az egészségünk a legfontosabb! Figyeljünk 

magunkra, figyeljünk egymásra!  

    

Kaptur József 

polgármesteres 
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