
Polgármesteri TÁJÉKOZTATÓ a koronavírus járvánnyal kapcsolatban 

Magyarország kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet, rendkívüli 

jogrendet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről, az 

aktuális helyzetre reagálva, külön kormányrendeletek rendelkeznek. A kormány a 

veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, és kéri az 

állampolgárok együttműködését a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.  

A veszélyhelyzet kihirdetése a települések vezetőit, a polgármestereket is rendkívüli döntések 

meghozatalára, intézkedések megtételére kötelezi. Felelősséggel a város lakosságért, 

folyamatosan figyelemmel kísérjük a járványügyi helyzetet. Együttműködünk az illetékes 

hatóságokkal, megteszünk minden intézkedést, amellyel segíthetjük a koronavírus elleni 

védekezést, amellyel óvjuk Gyomaendrőd lakosságát. 

A kormányrendeletek egyértelműen, magasabb szinten szabályozzák a mindennapi életünket 

a veszélyhelyzet idején.  Az eddig meghozott, a lakosságot érintő  legfontosabb intézkedések: 

- különleges tanítási rendre, távoktatásra tértek át az oktatási intézmények 

- bezártak a kulturális intézmények 

- látogatási tilalom van a kórházakban és az időseket ellátó intézményekben 

- nem lehet nyilvános rendezvényeket szervezni, sem szabad-, sem zárt térben 

- korlátozásra került a vendéglátóhelyek és boltok nyitva tartása 

- önkéntes, lakhelyen maradást kérnek mindenkitől, aki csak teheti, különös figyelemmel a 70 

éven felüliekre. 

Ezeknek a végrehajtásában a polgármester felelőssége az, hogy Gyomaendrődön is mindenki 

maradéktalanul, ennek megfelelően járjon el, ezeket tartsa be. A kihirdetett veszélyhelyzet a 

polgármesterek feladatait is megnövelte, különleges feladatokat kell ellátni. Gyomaendrődön 

eddig, az alábbi korlátozó intézkedések léptek érvénybe a kormány által meghatározott 

intézkedéseken kívül: 

- Bezártuk az óvodákat és a bölcsődéket. Rendkívüli szünetet rendeltünk el, amelynek ideje 

alatt csak különösen indokolt esetben, kis létszámban, egészséges gyermekek lehetnek az 

óvodákban és bölcsődékben. Aki ebédet igényel, az a Kistérségi óvoda két egységében: 

Kossuth úti és Blaha úti telephelyen veheti át. A település többi bölcsődéje és óvodája a 

saját telephelyén adja ki az ebédet. 

- Lezártuk a játszótereket, amelyeket nem lehet használni, ennek betartását ellenőrizni is 

fogjuk  

- Korlátoztuk az önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjét. Azoknak, akik 

segélykérelemmel fordulnak a hivatalhoz, vagy valamely ellátásra, támogatásra 



jogosultak, továbbra is intézik a kérelmeiket az ügyintézők, de ez nem személyes 

kapcsolattartással történik. A kifizetések átutalással történnek, mert a pénztárat is lezártuk.  

- Az anyakönyvi ellátások továbbra is működnek. Házasságkötéskor is érvényes a 

létszámkorlátozás, a házasulandókon kívül csak a két tanú vehet részt az esküvőn. 

- A földhaszonbérleti szerződések és földeladások továbbra is kifüggesztésre kerülnek, új 

helyen, a hivatal épületének előterében.  

- A hivatal dolgozóit az otthoni munkavégzésre készítjük fel, a feltételeket ehhez 

megteremtettük. 

- Az önkormányzati munka is szünetel, nem lesznek bizottsági ülések, a testületi ülés is 

elmarad. A képviselőkkel továbbra is napi kapcsolatban állunk, de minimalizáljuk a 

személyes találkozást.  

- Bezárt a könyvtár, a művelődési házak és azok minden telephelye, a városi képtár, és a 

sportcsarnok is. Nincs ügyfélfogadás a Gyomaendrődi Család-és gyermekvédelmi 

Központnál. 

- Gyomaendrődön május 17-ig semmilyen rendezvényt nem lehet tartani, ennek 

megfelelően a sportmajális, a sajt-és túrófesztivál és az ahhoz kapcsolódó rendezvények is 

elmaradnak. 

- Bezártuk a piacokat, nem lehet vásárokat sem tartani. 

- Bezártuk a fürdőt, minden gyógyászati ellátás, kezelés szünetel. Egyenlőre a száraz 

gyógytornát igénybe vehetik azok, akik erre már bejelentkeztek. 

Egészségügyi ellátást érintő korlátozások: 

- A fogászati ellátás csak sürgős, különösen indokolt esetben vehető igénybe, előzetes, 

telefonos egyeztetés alapján. Dr. Török Anna szabadságolása miatt Dr. Kerekes Attila 

rendelőjét kell hívni, ő látja el a fogászati rendelést mindkét településrészen. 

- Az egészségügyi alapintézménynél is csökkentett üzemmód van, bizonyos rendelések 

elmaradnak, rövidebb időtartamúak lesznek. Mindig érdeklődjenek telefonon a 

működésről. Egyelőre működni fog a vérvétel és röntgen, de kevesebb esetszámot tudnak 

vizsgálni. Mielőtt elindulnak a rendelőbe, hívják a 66/581-180 telefonszámot, kérdezzék meg 

van-e ellátás a problémájukra, kérjenek időpontot. 

- A házi- és gyermekorvosi ellátások is elsősorban sürgős és nagyon indokolt esetben 

vehetők igénybe, előzetes telefonos egyeztetés alapján. Felhívom figyelmüket az e-recept 

igénybevételének lehetőségére, mivel a gyógyszertárak működésében is korlátozások 

vannak.  Az e-receptet most bárki kiválthatja, a beteg TAJ számának megadása szükséges 

hozzá.  



Mindenkitől önmérsékletet és türelmet kérek. Felelősen gondolják végig, mi szolgálja jobban 

az egészségüket, próbálják reálisan felmérni saját állapotukat. Ne feledjék, elsősorban 

telefonon kérjenek segítséget. 

Idősek ellátását érintő korlátozások: 

- A bentlakásos idősek otthonában a látogatási tilalom mellett tilos a csomagok, 

küldemények beadása is. A mozgóbolt bejárását is szüneteltjük. A bentlakó időseknek az 

ott dolgozók segítenek abban, hogy megfelelő ellátáshoz jussanak, megoldják a vásárlást 

részükre. 

- Nem működnek az idősek klubjai sem, nem lehet igénybe venni ezt az ellátást. Az otthon 

maradó klubtagokkal, otthonápolásra szorulókkal minden nap szeretnénk felvenni a 

kapcsolatot, de itt is minimálisra csökkenjük a személyes érintkezések lehetőségét. Az 

idősek étkeztetése továbbra is a szokásos módon történik. Öregszőlőben az IKSZT-ben, 

Nagylaposon a klubházban történik az ebédek átadása, itt a tanyagondnoki szolgálat is 

segíteni fog.  

- A fogyatékosok nappali ellátása is szünetel. 

Gyermekétkeztetés: továbbra is igénybe vehető, de csak ebédet kapnak a gyerekek. Az iskolák 

tálalókonyháinál vehetik át, az ütemezésnek megfelelően mehetnek az ebédért, hogy ne 

alakuljon ki tömeg. 

A helyi buszjárat továbbra is üzemel, tanítási szünetben érvényes menetrenddel. Működnek a 

temetők, látogathatók. Kérünk mindenkit, hogy a temetéseken, az ajánlott viselkedési 

normáknak megfelelően, 1,5-2 m távolságot tartsanak egymástól, kerüljék a személyes 

kontaktust. Ha csak lehet, ne menjenek el távolabbi ismerősük, rokonuk temetésére. Ebben a 

veszélyes időszakban nem biztos, hogy mindenkinek a személyes részvétellel kell kifejeznie 

részvétét. 

A kormány külön megkérte a 70 év felettieket arra, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. 

Erre kérem én is őket. Ennek fontosságát meg kell érteni, ezt a kérést be kell tartani! Akinek 

van olyan családtagja, aki ebbe a korosztályba tartozik, különösen figyeljen hozzátartozójára, 

segítse a napi ügyek, a bevásárlás intézésében. Figyeljünk idős szomszédokra, segítsük őket! 

Az egyedülálló hetven év felettiek ellátását településünkön megszerveztük.  

Mindenkire figyelünk, akinek segítségre van szüksége Gyomaendrődön. Hívja az 

önkormányzat segélykérő telefonszámát, írjon e-mailt.  

A +36204116457 telefonszámot, és a covid19@gyomaendrod.hu email címet azért hoztuk létre, 

hogy ezeken az elérhetőségeken kérhessen segítséget minden rászoruló. Kérem, hogy ezeket az 

elérhetőségeket is megfontoltan, csak indokolt esetben vegyék igénybe.  

Ez az ésszerű, legszükségesebb ellátásra vonatkozik, mindenkinek fel kell állítani egy 

indokolt, fontossági sorrendet. Ebben a munkában segítségünkre lesznek a polgárőrök, a 

mezőőrök, de elképzelhető, hogy munkatársainkat is bevonjuk a feladatellátásba.  
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Lesz olyan terület is, ahol szükségünk lesz önkéntesek segítségére is. Meghatározzuk azokat a 

feladatokat, pontokat, ahol segítségünkre lehetnek.  

Kérek mindenkit, hogy maradéktalanul tartsa be a vészhelyzetre vonatkozó rendeletet és 

fogadja el a szakemberek tanácsait. Kísérjék figyelemmel, a koronavírussal és a járvánnyal 

kapcsolatos megbízható forrásból származó tájékoztatásokat, híreket! Tartsák be az 

előírásokat, felelős viselkedéssel kezeljék az ellenőrizetlen, általában a közösségi oldalakon 

terjedő álhíreket, ne keltsenek pánikot rémhírterjesztéssel! Le kell győzni a megbetegedéstől 

való félelmünket is, ezért nagyon fontos a higgadt magatartás. A higiéniai szabályok 

betartásával, a személyes kontaktus kerülésével, sokat tehetnek a saját és a környezetük 

egészségének védelmében. 

Nagyon fontos, hogy akinek bármilyen gyanúja támad azzal kapcsolatban, hogy tünetei 

koronavírus fertőzésre utalhatnak, elsőként ne személyesen, hanem telefonon kérjen orvosi 

segítséget, ezzel is gátolva a járvány terjedését.  

Felhívom a figyelmüket, hogy türelemre lesz szükség a telefonos elérhetőségek hívásakor, 

hiszen ezt a kapcsolattartási formát kérjük mindenkitől, lehetőség szerint minden esetben. 

Ahol lehet, írjanak e-mailt, kollégáim válaszolnak rá. 

Többször bebizonyosodott, hogy számíthatunk a gyomaendrődiek összefogására. Most 

türelmet, megértést, felelős állampolgári magatartást kérek és várok el mindenkitől. Kérem, 

legyünk figyelmesek egymással, vigyázzanak magukra és másokra, a közösségre! 

Összefogással tehetjük a legtöbbet egymásért! 

Gyomaendrőd, 2020. március       Toldi Balázs polgármester 


