Perenye Község Önkormányzata
9722 Perenye, Béke u. 34.
Telefon: 94/ 511-843
polgarmester.perenye@gmail.com

Tisztelt Lakosság!
A www.kormany.hu tájékoztatása alapján szeretnénk nyomatékosan felhívni a
lakosság figyelmét a pandémia harmadik hulláma miatt 2021. március 8-tól érvénybe
léptetendő új védelmi intézkedéseket. Ezeket a Kormányinfón Gulyás Gergely
kancelláriaminiszter ismertette.
„Az intézkedések a következők:
- Az óvodák, általános iskolák április 7-ig bezárnak, a középiskolákban, a
felsőoktatásban a digitális oktatás fennmarad.
- Az üzletek március 8. és március 22. között két hétre bezárnak, kivéve az
élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat, benzinkutakat.
- Március 8. és március 22. között minden szolgáltatás szünetel, kivéve a
magánegészségügyet.
- A szabadtéri sporttevékenység és a munkavégzés lehetséges.
- A konditermeket be kell zárni, az igazolt sportolók rendezvényei zárt kapuk mögött
megtarthatóak.
- A parkok, arborétumok nyitva lesznek.
- A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező.
- Szigorodik a határvédelem.
- Kiterjesztjük a bértámogatást és az adókedvezményeket minden, a bezárással érintett
területre.”

Perenyét érintő változások:
Tűzgyújtás:
Katasztrófavédelemmel történt egyeztetés alapján a korábban hatályon kívül helyezett
tűzgyújtási rendelet 2021.03.08-a napjától ismét életbe lép Perenye településen,
kizárólag a veszélyhelyzet ideje alatt. Ennek megfelelően az avar, kerti hulladék égetés
napja kizárólag hétfői napokon 9:00 – 16:00 óra között lehetséges. Ez alól
természetesen kivételt képeznek az ünnepnapok.
Kérjük Önöket, hogy az országos tűzgyújtással kapcsolatban a jövőben is
tájékozódjanak a tűzgyújtás előtt a Katasztrófavédelem honlapján.

Március 15-i ünnepi megemlékezés
A központi döntésekkel összhangban a képviselő testület 2021.03.12-én, pénteken
11:00 órakor helyezi ki a tiszteletadás koszorúit a Hősi emlékműnél, amely ennek
értelmében nem lesz nyilvános.

Perenye Község Önkormányzata
9722 Perenye, Béke u. 34.
Telefon: 94/ 511-843
polgarmester.perenye@gmail.com

Orvosi rendelő KÖLTÖZÉSE:
2021.03.16-A NAPJÁTÓL AZ ORVOSI RENDELÉS ISMÉT A RÉGI HELYÉN, PERENYE JÓKAI
U. 17. SZÁM ALATT ÜZEMEL!
Gyermekorvosi rendelésre dr. Szolnoki Judit a pandémia helyzetre való tekintettel a
továbbiakban is Gencsapátiban tudja fogadni a betegeket. Telefonos egyeztetés a
következő telefonszámon lehetséges: 94/330-440.
A felnőtt háziorvosi rendelés a pandémia ideje alatt kizárólag csütörtöki napokon,
13:00 – 17:00 óra között történik.
Kérjük a következők szigorú betartását:
A rendelő várójában kizárólag egyszerre max. 5 ember tartózkodhat, a betegeket az
asszisztensnő fogja behívni érkezési sorrendben.
• Addig mindenki, aki az 5fő felett van, a rendelő előtt köteles várakozni!
• A lázas, a köhögő betegek ne jöjjenek be a rendelőbe, kizárólag telefonon vegyék fel
a kapcsolatot velem a többi beteg érdekében és az esetleges továbbfertőzés veszélye
miatt. Telefonszám: +36 20 911 9089
• Aki külföldön dolgozik – beleértve Ausztriát is és betegség tüneteit tapasztalja magán,
maradjon otthon, telefonon jelezze panaszait felénk! Telefonszám: +36 20 911 9089
• Recept felírása kiváltás megkönnyítése miatt kizárólag e-recept formájában történik
(néhány gyógyszer kivételével), a gyógyszer igényüket telefonon tudják leadni
rendelési időben. A gyógyszerek ezután bármely gyógyszertárban kiválthatók.
Telefonszám: +36 20 911 9089
• Halasztható beutaló kérése, lelet megbeszélés és nem sürgős vizsgálat miatt se
keressenek minket: ne kockáztassuk a megbetegedést!
• A kismamák soron kívül lesznek ellátva! Kérem, hogy rendelési időben történjen az
egyeztetés erre vonatkozóan. Telefonszám: +36 20 911 9089
Ezek a szabályok visszavonásig érvényesek. Megértésüket valamennyiünk védelme
érdekében előre is köszönjük!!

Perenye, 2021. március 05.
Tisztelettel:
Imre Viktória
polgármester

