Tisztelt Baracskai Lakosok!

A közegészségügyi helyzetre való tekintettel az alábbi közleményt adom ki:

1. A járványveszély miatt kihirdetett sajátos helyzet mindenki előtt ismert. Kérjük a
kedves Lakosokat, hogy az ezzel kapcsolatos állami és helyi előírásokat feltétlenül
tartsák be. Ez a feltétele annak, hogy a jelenleg kialakult helyzetet nagyobb probléma
nélkül tudjuk kezelni.
2. Kiemelten figyeljünk az idősebb korosztály alapvető igényeire, és a családtagok
mentesítsék őket a bevásárlástól és egyéb intézni való feladatoktól.
3. Kérem, hogy a hivatali ügyeiket lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton intézzék.
4. Az alábbi, a képviselő-testület tagjaival egyeztetett, egyedi polgármesteri döntést
hirdetem ki. A Kormány döntésével egyetértve, miszerint a járványügyi helyzetre
tekintettel az iskolákat bezárták, véleményem szerint szükség van a baracskai
óvodáskorú gyermekek és családok érdekében is hasonló döntést hozni, ezért 2020.
március 16-tól (hétfő) - a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása
érdekében - az ÓVODA 2 hétig ZÁRVA TART! A későbbiekben a kormányzat
által kiadott határozatok és javaslatok alapján döntünk az óvoda megnyitásáról.
Kérem, hogy minden szülő tartsa otthon gyermekét.
Azokat az egyedülálló, közellátásban, köztisztviselőként, egészségügyi dolgozóként,
gyógyszeriparban, szociális ellátásban vagy fegyveres testület tagjaként dolgozó szülőket
tekintetbe véve, akik nem tudják gyermekeiket elhelyezni, végszükség esetén kiscsoportos
ügyeletet biztosítunk a gyermekeik számára.
Kérem, hogy az érintett szülők vegyék fel a kapcsolatot az óvoda vezetőjével:
Némethné Keszthelyi Andrea T: 06-30-825-42-96
A rászoruló családok gyermekeinek közétkeztetése továbbiakban is
biztosított lesz. Ezzel kapcsolatban még további tájékoztatást fogunk adni.
Képviselőtársaimmal együtt a lakosság érdekében, figyelembe véve a kormány és
a hatóságok javaslatait, betartva a határozataikat fogunk a jövőben is döntést
hozni.
5. Egyeztetve a baracskai Deák Gyógyszertár Patika vezetőjével, Dr. Alabi
Abiodunnal, a következőket tudom közölni Önökkel:
- A kézfertőtlenítő gél alapanyagainak beszerzése folyamatban van.
- A gyógyszertár folyamatos gyógyszer ellátása biztosított.
- Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a hatósági szabályozásnak megfelelően a
gyógyszertárban egyszerre maximum 2 fő vásárló tartózkodhat. Kérem, hogy
türelemmel, egymásra odafigyelve tartsák be ezt az utasítást.

- A gyógyszertár személyzete mindent meg tesz, hogy ki tudja szolgálni a lakossági
igényeket.
- Köszönöm az gyógyszerár alkalmazottainak az együttműködést és a helytállást.
6. Háziorvosainkkal
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Önökhöz:

A szokásos recept felíratás tekintetében kérem, hogy amennyiben lehetséges e-mailben
vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot háziorvosaikkal, és az egészségügyi
személyzettel, annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a betegforgalom és az
egy adott időpontban a váróban tartózkodó lakosok száma. Orvosaink a recepteket
elektronikus úton ( felhő ) meg tudják küldeni a gyógyszertár részére, így ebben az
esetben elkerülhető az orvosi rendelő látogatása. Kérem, hogy az idősebb korosztály
receptjeit hozzátartozóik váltsák ki.
- Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia
T: 06-22-950-388
e-mail: drkolumban@t-online.hu
-

Dr. Mayer András

T: 06-20-933-94-87

Vigyázzunk egymásra és legyünk tekintettel az orvosaink és az egészségügyi
személyzet biztonságára is! Köszönöm mindannyiuknak, hogy az első
vonalban küzdenek folyamatosan és kitartóan lakosaink egészségéért!
-

7. Tekintettel az idősebb korosztály veszélyeztetettségére a polgárőrséggel vezetőivel a
mai nap megbeszélést tartottunk. Felkérésemre igent mondva az alábbi karitatív
tevékenységeket vállalják fel:
- Kizárólag az egyedülálló, rokoni segítségre nem támaszkodható 65 év feletti
lakosok számára elintézik a bevásárlást, elmennek a recepteket kiváltani, és minden
egyéb akár speciálisabb ügyben, amennyiben lehetőségük van rá, állnak rendelkezésre.
- A polgárőrök a segítségnyújtás során nem mehetnek be a rászorulók lakásába, csak
kapun keresztül adhatják át a megvásárolt élelmiszert és egyéb áruféleségeket, és a
megvásárolt áruk ellenértékét is csak a kapuban vehetik át.
- A tevékenységük során kesztyűt fognak viselni és az Önkormányzat ellátja őket
kézfertőtlenítő szerrel valamint a polgárőrség autóját naponta többször fertőtleníteni
fogják. A takarítás és fertőtlenítés dokumentációját a polgárőrség fogja vezetni.
- A polgárőrség elérhetőségei:
-

Bárkányi László : T: 06-70-503-50-59
Rákóczi János : T: 06-30-412-65-41

Ezúton is köszönöm helytállásukat és önzetlenségüket!

8. A képviselő-testület az előző hónapban elfogadta az avarégetésre vonatkozó
tűzgyújtási rendeletet. Ennek ellenére kérem Önöket, hogy jelen helyzetre való
tekintettel halasszák el későbbi időszakra a szerdai és szombati avarégetést. Úgy
gondolom, hogy ebben a helyzetben minden korlátozás számít, ami ha nincs is szoros
összefüggésben a vírus terjedésével, de segítheti az egészségesebb környezet és
feltételek biztosítását.
9. Tájékoztatom Önöket és a civil szervezetek vezetőit, hogy javasolni fogom a
képviselő-testület számára, hogy a civil szervezetek beadott pályázatait egy
későbbi időpontban bírálja el. Továbbá javasolni fogom az első félévi
Önkormányzati programok lemondását. Az önrészt megkövetelő pályázatokat
szintén átgondolásra érdemesnek tartom. Mindezt annak érdekében, hogy az
anyagi forrásainkat minden helyzetben a leghatékonyabb módon tudjuk
beosztani.
10. Horváth Evelin református lelkipásztor felajánlja lelkigondozó szolgálatát,
amennyiben valamelyik lakosunk számára lelkileg nehéz a kialakult helyzet terhét
viselni. Keresse meg bátran a 06-70-420-33-37-es telefonszámon.
11. Személy szerint Böjte Csaba véleményével értek egyet. Javaslom, hogy aki
megteheti, minél több időt töltsön otthon, vegyen le egy könyvet a polcról,
melynek elolvasását már rég tervezte. Vagy porolják le a porosodó
társasjátékokat, üljék körül az asztalt szeretteik körében és beszélgessenek. De
felfedezhetik a tavasszal ébredező természet szépségeit, ültessenek virágot,
gondozzák a kertet. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a kockázat
mérséklésének tekintetében.
Most rajtunk, Magyar állampolgárokon is sok múlik. Mutassuk meg mi
Baracskaiak, hogy össze tudunk dolgozni településünk és lakosaink biztonsága
érdekében.
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Segítségükben és megértésükben bízva!

Szőlősy Béla Attila
polgármester sk.

