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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A koronavírus kapcsán tett központi intézkedések miatt a jegyzővel,
képviselőkkel, helyi intézményvezetővel tartott egyeztetés után az alábbiakról
tájékoztatom a tisztelt Lakosságot:
1. Kérem, hogy senki ne keltsen pánikot, higgadtan kezelje mindenki a kialakult
helyzetet.
2. Kérem, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a tisztasági, higiéniás előírások
betartására:
- Rendszeresen és alaposan mosson kezet vízzel és szappannal, vagy
tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel!
- Köhögéskor, tüsszentéskor takarja el száját és orrát a behajlított
könyökével vagy egy zsebkendővel, majd azonnal DOBJA KI A
ZSEBKENDŐT!
- Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés,
tüsszentés), ezzel védi a környezetében lévőket.
- Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosás után nyúljon!
- Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helységeket!
3. A település idős lakosait különös tekintettel megkérjük, hogy átmeneti időre
a közösségi rendezvényeket és az egyéb közösségi helyeket kerüljék!
A szentmisék Perenye és Gencsapáti területén nem maradnak el. Erről Gombos
T. Bálint atya tájékoztató levelét vegyék figyelembe!
4. Központi kormányzati döntés született az iskolák bezárásáról, az oktatás
digitális módon való folytatásáról.
Az óvodás szülőkkel való előzetes igényfelmérés alapján és a 45/2020. (III.14.)
kormányrendelet 2.§-ára tekintettel a Perenyei Aranyhíd Óvoda működése
2020. 03.16-a napjától szünetel.
Az óvoda a szünet ideje alatt telefonos ügyeletet biztosít hétfő-péntek 9:0012:00 óra között, a következő telefonszámon:
Bóka Izabella: +36 70 317 4299
Iker Anita: +36 20 327 4441
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Amennyiben szülői igény merül fel az ellátásra, az óvoda – más központi illetve
fenntartói intézkedésig – biztosítja az ellátást, korlátozott időintervallumban.
Az óvodát érintő döntésekről a szülők külön tájékoztatót kaptak.
5. Perenye Község Önkormányzata a szociális étkeztetést biztosítja a szokásos
módon a továbbiakban is, a higiéniai és járványügyi szabályok betartása mellett.
6. Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat az önkormányzatok működtetik
a továbbiakban is. Ennek módjáról dr. Jánk Ottó tájékoztatójának betartását
kérjük!
7. Hivatali ügyfélfogadás határozatlan ideig Perenyében és Sében is szünetel,
ez alól kivételt képeznek jegyző úr levelében említett ügyek! Nemes Miklós mb.
jegyző úr tájékoztatójának betartását kérjük!
8. A perenyei könyvtárban látogatási tilalmat rendelünk el a rendkívüli helyzetre
való tekintettel, határozatlan ideig.
9. Az önkormányzati rendezvényeket előre nem látható ideig felfüggesztjük.
10. Guttmann József képviselő úrral történt egyeztetés alapján a perenyei
Kondora Tekéző működése 2020.03.16-a napjától határozatlan ideig szünetel.
11. A Kultúrház előre nem látható ideig, MINDENKI számára zárva tart!
12. Kérjük, hogy azok a 70 év felettiek, akik a saját ellátásukat (élelmiszer,
gyógyszer) segítő családtag, szomszéd, ismerős bevonásával nem tudják
megoldani, jelezzék a következő telefonszámon: 20/355-7370 vagy a 30/6889618. Az önkormányzat fog segíteni ezekben az esetekben. Ennek részleteit az
érintettekkel külön egyeztetjük.
Perenye, 2020. március 18.
Tisztelettel,
Imre Viktória
polgármester

