VÉRTESACSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERE
H-8089 Vértesacsa, Vörösmarty M.u.2.
Tel: +36 (22) 594-040 E –mail: hivatal@vertesacsa.hu

Tisztelt Vértesacsai Polgárok!
Ezúton Tájékoztatom Önöket a koronavírus járvány miatt a Magyar Kormány által elrendelt
rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel a községünkben tett intézkedésekről és
ajánlásokról, elvárásokról:
A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására való tekintettel a Felcsúti Közös
Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltségén az anyakönyvi ügyek kivételével a
személyes ügyfélfogadást korlátozza. Telefonos ügyeletet biztosítunk a +36 22 594-040
telefonszámon. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben telefonon előre egyeztetett
időpontban állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Óvodánkat március 16-tól határozatlan ideig zárva tartjuk.
Településünk

által

szervezett rendezvényeket,

a

Közösségi

Ház

és

könyvtár

működését határozatlan időre felfüggesztettük.
Orvosi és védőnői rendelőnk működéséről a tájékoztató anyagokat közzé tettük és az
esetleges változásokról folyamatosan értesíteni fogjuk Önöket.
Kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint minél ritkábban hagyják el otthonukat, kerüljék a
társas érintkezést, halasszák el utazásaikat (a rokonlátogatást is beleértve). Kiemelten
ügyeljenek a higiéniai követelmények betartására, és a felelős kommunikációra! Személyes
távolságtartás 1,5 - 2 méter: Utcán, sorban állás közben, boltban, baráti társaságban, de még
szülőkkel való kapcsolat során is. Kézfogás, puszi, ölelgetés mellőzése. Aki a koronavírus
tüneteit észleli, ne hagyja el otthonát, hanem telefonon keresse háziorvosát.
Kérjük, hogy minden olyan ügyintézést, amely nem elhalasztó, azt online, vagy telefonon
tegyenek meg, és ahol lehet, online vagy bankkártyával fizessenek!
Fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra! Ne engedjük őket olyan helyekre, ahol
sokan tartózkodnak. Vásároljunk be helyettük, írassuk fel és váltsuk ki gyógyszereiket.
Amennyiben tudomásunk van olyan idős emberről, akinek nincs helyben hozzátartozója,
ajánljuk fel segítségünket számára. Mivel bármelyikünk akár ebben a pillanatban is fertőzött
lehet, ne kezdjünk el házról-házra járni, mert a jó szándék komoly problémát is okozhat.
Kérjük nyugdíjas korú polgárainkat: MARADJANAK OTTHON! Kérjék, és fogadják
el rokonaik, barátaik, szomszédjuk segítségét!

Ha Ön, vagy a látókörében lévő bármely embertársunk véleménye szerint segítségre szorul,
értesítsen bennünket a 06 22/594-040-es telefonszámon.
Idős, tartósan beteg, rászoruló személy részére szociális étkezést tudunk biztosítani: napi
egyszeri meleg étel 600 Ft/fő/nap. 06 22/594-040
Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik a játszótér, a boltok, a gyógyszertár,az orvosi rendelő (ha
nem ő a beteg) látogatását, továbbá a csoportos találkozásokat nyílt és zárt térben egyaránt
kerüljék.
A kialakult helyzet miatt felhívjuk fiataljaink figyelmét, hogy a „bandázást” sajnos egy időre
mindenképpen szüneteltetniük kell.
Kérünk mindenkit, hogy a családi és egyéb társas rendezvényeket lehetőség szerint
szíveskedjenek elhalasztani.
Önkéntes karanténra kérjük a külföldről hazaérkezőket. Amennyiben családtagjaikkal is
érintkeztek, akkor tőlük is kérjük a kéthetes önkéntes karantén betartását. Településünkre
hazatérőket kérjük továbbá, hogy haladéktalanul telefonon jelentkezzenek háziorvosunknál,
ill. hívják a zöld számot (06 80/277-455, 06 80/277-456)!
Hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a település
polgármesterének feladata, amit az önkormányzat dolgozóinak segítségével fogunk ellátni.
A hatóság által elrendelt karantén szabályainak megszegése bírsággal jár.
Önkéntes segítők jelentkezését szívesen fogadjuk! 06 22/594-040
Tudomásunk szerint a fertőzést háziállatok is terjeszthetik, ezért a tulajdonosok figyelmét
felhívjuk az állattartás szabályainak betartására. Kóborló kutyák, macskák simogatása
mindenképpen kerülendő!
Nehéz hetek, vagy akár hónapok várnak ránk, ezért kérjük, napi szinten szíveskedjenek
követni a Közszolgálati Televízió (M1) hírösszefoglaló műsorait, ahonnan az aktuális
helyzetről és Magyarország Kormányának intézkedéseiről hitelt érdemlően tájékozódhatnak.

Természetesen Önkormányzatunk is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy
Vértesacsa lakói a megfelelő információkat és ellátást megkaphassák!
(www.vertesacsa.hu, Vértesacsa Község Önkormányzata facebook oldala, kábel tv)

Mindannyiunk nevében ezúton is köszönöm az egészségügyi, és az egyéb lakossági ellátásban
részt vevő honfitársaink áldozatos munkáját. Kérem, segítsük Őket, amivel csak tudjuk!
Vértesacsa Község Önkormányzata nevében:
Kovács Zoltán s.k.
polgármester

