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Tisztelt Mindszenti Polgárok!
A koronavírus járvány terjedése miatt kihirdetett rendkívüli jogrendre, veszélyhelyzetre
való tekintettel az alábbiakról szeretném tájékoztatni Önöket:
A Magyar Közlönyben 2020. március 14. napon megjelent 45/2020. (III. 14.) Korm.
rendelet 2. §-ában foglaltak alapján, a veszélyhelyzetre való tekintettel rendkívüli szünetet
rendeltem el 2020. március 16. napjától a Mindszent Város Önkormányzatának
fenntartásában lévő Károly Óvoda és tagintézménye vonatkozásában. Ettől a naptól
kezdődően indokolt esetben, kizárólag kis létszámú csoportokban, gyermekfelügyeletet és
ügyeletet biztosítunk 6:00 és 17:00 óra között, az Óvoda Szabadság tér 4. szám alatti
épületében. Az ügyelet iránti kérelmet, nyilatkozatot az óvodapedagógus bocsátja a szülő
rendelkezésére. Fel kívánom hívni a figyelmet arra, hogy a gyermekfelügyeletet csak
egészséges gyermek veheti igénybe!
A Mindszenti Általános Iskola és tagintézménye vonatkozásában a közétkeztetés 2020.
március 16. napjától szünetel.
Önkormányzatunk azon gyermekek részére, akik
térítésmentes étkezésre jogosultak és szüleik igényelték azt, ebédet biztosít. Az ételt a
Mindszenti Általános Iskola, Szabadság tér 2-3. szám alatti épületéből szállíthatják el,
ételhordóban. Az étel helyben történő elfogyasztására nincs mód.
A település vonatkozásában Mindszent Város Önkormányzata által működtetett
szociális étkeztetést a megszokott, változatlan formában biztosítjuk.
A hatályos kormányrendeletben foglaltak alapján önkormányzatunk gondoskodik a
koronavírus-járvány elterjedésének megelőzése érdekében a városunkban élő 70. életévet
betöltött, arra rászoruló időskorú polgártársainkról. A segítségnyújtásra irányuló kérésükkel
első sorban a Mindszenti Gondozási Központ munkatársait keressék a 06-62/226-089-es
telefonszámon és a hevesiagi76@gmail.com e-mail címen, továbbá a kérésüket a
Polgármesteri Hivatal munkatársai is továbbítják, amelyeket a 06-62/527-015-ös
telefonszámon vagy a mindszent@mindszent.hu e-mail címen is fogadjuk.
A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár tevékenysége 2020. március 17.
napjától, visszavonásig szünetel, az épületet bezárjuk.
A mindszenti városi piac területén 2020. március 21. napjától a csarnok bezárásra
kerül, árusításra kizárólag szabad téren kerülhet sor. Értékesíteni csak zöldséget, gyümölcsöt,
élelmiszert, tejterméket és virágot lehetséges, egyéb termék árusítása TILOS!
A Polgármesteri Hivatalban a telefonos, valamint elektronikus úton történő
ügyintézés válik elsődlegessé. Személyes ügyfélfogadásra 2020. március 16-át követően
kizárólag telefonos időpont-foglalás után, péntekenként 8.00-12.00 óráig kerül sor.
Időpont foglalásra hétfőtől csütörtökig 8:00 és 15:00 óra között van lehetőség az alábbi
elérhetőségeken:
Jogi Iroda
06-62/527-011, kecskemetiviktoria@mindszent.hu,
Ált. Igazgatási Iroda 06-62/527-012, nemetistvan@mindszent.hu,
Közgazdasági Iroda 0662/527-019, tothszilvi@mindszent.hu
Integrált Szolg. Iroda 06-62/527-033, kispaleva@mindszent.hu,
Adócsoport
06-62/527-010, sibanedit@mindszent.hu,
továbbá a 62/527-010-es központi telefonszámon, vagy a mindszent@mindszent.hu e-mail
címen. Sürgős esetben a Polgármestert és a Jegyzőt a 06-62/527-015-ös telefonszámon,
valamint a polgarmester@mindszent.hu és a jegyzo@mindszent.hu elektronikus levélcímeken
érhetik el.
Azon ügyfelek részére, akik nem kívánnak személyesen ügyet intézni a Hivatal Portáján
az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat biztosítunk, és ott van lehetőség a kihelyezett
ládában az írásos kérelmek, egyéb beadványok leadására.

A mindszenti háziorvosokkal és a védőnői szolgálattal történt egyeztetés alapján a
koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az orvos - beteg, védőnő - családok
kapcsolattartásának vonatkozásában az alábbi kéréssel fordulok valamennyi mindszenti lakos
felé:
Amennyiben nem hirtelen kezdődő betegség miatt keresnék fel a háziorvosi rendelőt,
NE MENJENEK BE a rendelőbe. Várakozzanak az udvaron, vagy rendelési időben a megadott
telefonos elérhetőségeken keressék orvosaikat:
Dr. Abdul Rahim
Dr. Ávéd János
Dr. Borbély Judit (házi gyermekorvos)
Dr. Gémes Csaba
Védőnők

06-62/225-539
06-62/225-343
06-62/225-536
06-62/526-126
06-62/225-051/6-os, 7-es
mellék.

Abban az esetben, ha azt gondolja, hogy koronavírus fertőzése van, NE MOZDULJON
KI OTTHONÁBÓL, TARTÓZKODÁSI HELYÉRŐL, CSAK TELEFONON
JELENTKEZZEN- RENDELÉSI IDŐBEN HÍVJA HÁZIORVOSÁT, VAGY
ÜGYELETI IDŐBEN AZ ÜGYELETRE TELEFONÁLJON (06-70/370-3104), VAGY
ÉRTESÍTSE A MENTŐSZOLGÁLATOT.
Kerüljenek minden személyes találkozást. A kapcsolattartásra válasszanak egyéb
módozatot, legjobb a telefonos konzultáció.
A rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása céljából a rendelési idő elején hívja fel
háziorvosának vonalas telefonszámát. Elektronikus úton eljuttatják bármelyik gyógyszertárba
a vényeket, melyeket a TAJ szám ismeretében kiválthatnak. Amennyiben nem a vény
jogosultja váltja ki a gyógyszert, úgy a gyógyszert kiváltó személy személyigazolványára
is szükség van.
Vészhelyzet miatt a gyermekek ellátására is érvényesek a felnőtt ellátásra és az e-recept
kiváltására vonatkozó rendelkezések. A háziorvosok kérik továbbá, hogy gyermekek esetén
őket egészséges felnőtt kísérje a szükséges vizsgálatra, oltásra, tanácsadásra.
Amennyiben sürgősségi eset miatt indokolt az ügyeleti ellátás személyes
igénybevétele (6630 Mindszent, Csokonai u. 2.), fel kívánom hívni a figyelmüket, hogy az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott eljárásrend alapján 2020. március 16. napjától
kezdve az egészségügyi ellátórendszer sürgős szükség miatt a valóban sürgősségi eseteket
látja el (életveszélyes állapotok, ellátás elmaradásával tartós egészségkárosodást okozó
megbetegedések- Ütésszerű fejfájás, homályos látás, kettőslátás, végtag gyengeség, mellkasi
fájdalom, fulladás influenza-szerű tünetek nélkül, véres vizelet. Hasi fájdalom. Széklet
kimaradás legalább 3 nap, ezzel egyidejű hányás, sárgaság. Házilag nem csökkenthető
vérnyomás. Fülfájás).
A helyszínre érkezést követően az Egészségház ügyeleti bejárati ajtaján is
kifüggesztésre került tájékoztató alapján, az érkezést követően minden esetben szükséges
tárcsázni a 06-70/643-7466-os telefonszámot, melyen keresztül az ápoló személyzet felveszi
panaszait, továbbá szükség esetén orvosi ellátást, és/vagy tájékoztatást nyújtanak a
további teendők vonatkozásában.
Mindszent, 2020. március 18.
Zsótér Károly Sándor
polgármester

