Tisztelt Mezőfalviak!
Szeretném tájékoztatni Önöket a koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedésekről.
A kormány döntése értelmében az iskolák 2020. március 16-tól távoktatásban végzik tevékenységüket.
Az oktatás kidolgozásának feladata az iskoláké, akik ezt pedagógusok segítségével fogják teljesíteni.
Az óvodák tekintetében a kormány a döntést a polgármesterekre ruházta át. 2020. március 15-én 13 órai
kezdettel rendkívüli ülés keretében tárgyalta meg a problémát a Képviselő-testület. Az ülésen jelen
voltak az intézményvezetők, élelmezésvezető, és körzeti orvosunk is. A döntés értelmében az óvoda és
a Mini Bölcsőde a mellékelt határozat szerint ügyeleti rendben folytatja munkáját.
A gyermekétkeztetést az intézményvezetők és a Gyermekjóléti Szolgálat jelzése alapján a
legrászorultabbak, illetve azt a más módon megoldani nem tudó családok részére továbbra is biztosítja
ételhordóban történő elszállítással, melyet 11 és 12 óra között kell elvinni.
A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménynél az idősek nappali ellátását és a családsegítést
szintén biztosítjuk. Az intézménybe a be- és kijövő ügyfélforgalmat viszont ügyeleti rendnek
megfelelően korlátozzuk.
Az egészségügynél felhívom a figyelmet, hogy a betegek tömeges várakozása a váróban nem ajánlott,
amennyiben lehetőség van rá, úgy előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján vegyék igénybe az
ellátást, illetve a rendelőn kívül szabad téren várakozzanak. Ugyanezt a javaslatot teszem a labor
használóira vonatkozóan is.
A Művelődési Házban, a Könyvtárban, a Régi Tanácsházán a rendezvények tartását nem engedélyezem.
A települési rendezvények mint március 28-ra tervezett Boxgála, a József nádor hét, a Mezőfalvi
Vigasságok a kialakult helyzetre való tekintettel nem kerül megtartásra.
A Polgármesteri Hivatal tevékenységét a mellékelt tájékozató alapján ügyeleti rendben látja el.
A Cordastella Nyugdíjas Otthonunk karantén szabályai szerint üzemel.
Ha bárminemű változás történik a járványhelyzettel kapcsolatosan, akkor az önkormányzat hivatalos
tájékoztatást fog erről adni, mely elérhető a www.mezofalva.hu címen. Az elmúlt napokban naponta
történtek intézkedések, ezért felhívom a figyelmet, hogy jelen tájékoztatóm a kiállítás napján érvényes
állapot szerint készült.
A koronavírussal kapcsolatosan a kommunikációt a www.koronavirus.gov.hu és a 06/80 277-455,
06/80 277-456 telefonszámon kapható.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a járványveszélyt mindenki nagyon komolyan vegye, az
intézkedések mind azt a célt szolgálják, hogy az emberéletet védjük. Kérem, ennek megfelelően vegyék
komolyan azt az elvárást, hogy minél kevesebbszer menjenek közösségbe. Köszönöm a szülőknek azt a
megértést, ahogy hozzáálltak az iskola, az óvoda és a bölcsőde korlátozásához.
Segítsük egymást Mezőfalviak!
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