TÁJÉKOZTATÓ

a járványügyi helyzetben hozott rendkívüli
önkormányzati intézkedésekről, tevékenységekről
ÉTKEZTETÉS
• Az óvodás gyermekek közétkeztetés keretében – igény esetén – minden munkanapon
kapnak ebédet, melyet az önkormányzat Rákóczi úti konyhájából 12.00–14.00 óra között
vihetnek el egyszer használatos dobozokban.
• Az iskolás gyermekek közétkeztetés keretében – igény esetén – minden munkanapon
kapnak ebédet, melyet az egyházi iskola udvarán lévő konyhából 11.00–13.00 óra között
vihetnek el saját ételhordóban vagy egyszer használatos dobozokban.
• A népkonyha – az egyházi iskola udvarán – kortól függetlenül minden rászoruló felnőttnek
ingyenesen ebédet biztosít – vasárnap kivételével – egész héten, melyet 14.00–15.00 óra
között vihetnek el saját ételhordóban vagy egyszer használatos dobozokban.
Az ebédigényléséhez csak egy adatlap kitöltése és TAJ-kártya szükséges.
• A 65 év felettiek részére – szükség esetén és kérésre – a népkonyháról napi egyszeri
meleg ételt biztosítunk ingyenesen, házhozszállítással. Az ebédigényléshez TAJ-szám
szükséges.
GONDOSKODÁS
• A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ, a városi óvoda, az intézményműködtető központ
munkatársai az élelmiszer-, gyógyszer-, tisztítószer-vásárlásban, csekkbefizetésben
segítséget nyújtanak a 65 év fölötti szikszóiak számára telefonon vagy emailen történő
jelzést követően.
• A közterület-felügyelet és a polgárőrség személyesen keresett fel minden 70 év feletti,
a szociális ellátórendszer szolgáltatásait igénybe nem vevő, önálló életvitelt folytató
szikszói lakost és tájékoztatás nyújtott a kialakult helyzetről.
ORVOSI ELLÁTÁS
• 
Háziorvosi ellátás A megszokott helyen és mindenki saját háziorvosánál zajlik.
F O NTO S ! A háziorvosok szinte kizárólag csak telefonon „rendelnek”, törekedve arra,
hogy a háziorvosi rendelőt csak a legszükségesebb esetben keressék föl a betegek. A
rendszeresen használt gyógyszerek felírását telefonon is kérheti, tegye így!
Háziorvosok: Dr. Vincze Tibor: 46/596-207 Dr. Köpe Csilla: 46/395-432
Dr. Miliczki Anna: 30/349-90-10 Dr. Szentgyörgyi Piroska (gyermekorvos): 46/396-033
Kérjük, hogy légúti panaszok, köhögés, légszomj, nehézlégzés, láz esetén első lépésként
TELEFO NO N jelentkezzen háziorvosánál. Vigyázzunk az egészségügyi dolgozókra is!
• 
Orvosi ügyelet Minden hétköznap este 7 órától reggel 6 óráig, valamint szombaton és
vasárnap sürgős esetben kereshető fel. Telefon: Tel.: 46/596-224
Jelen tájékoztató nyomdába kerüléséig nincs igazolt fertőzött városunkban.
Kérjük a szabályok betartását, hogy ez így is maradjon!

Az elkövetkező napokban, hetekben városunkban is egyre fontosabbá válik egészségünk
védelme érdekében, hogy a járványügyi helyzetben hozott törvények, kormányzati
rendeletek végrehajtását, a kijárási korlátozás érvényesítését, s annak a lakosságra
gyakorolt negatív hatásainak, nehézségeinek csökkentését Szikszó Város Önkormányzata
is segítse. Ennek érdekében továbbra is gyűjtjük a segítségkéréseket!
Segítségkérés: elektronikusan a www.szikszo.hu oldalról, telefonon: 46/596-444, illetve az
alábbi lap Városházára történő eljuttatásával a bejárati ajtó „postaládájába” bedobva.

Segítségkérés bejelentése

a járványügyi helyzet okozta korlátozások következményeinek enyhítésére
MIÉRT KÉR ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉGET? MILYEN JELLEGŰ SEGÍTSÉGET IGÉNYEL?
(karikázza be, vagy húzza alá a megfelelő válaszokat)
1. Veszélyeztetett – 65 év feletti – vagyok, illetve betegségem miatt nem
tudok közlekedni, ezért bolti beszerzést, ügyintézést, ételszállítást

IGEN

Amennyiben beszerzést, ügyintézést, szállítási segítséget kér, elsősorban mikor?
(karikázza be, vagy húzza alá a megfelelő válaszokat)
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2. Rászoruló – 65 év feletti – vagyok,
napi egyszeri meleg étel ingyenes házhozszállítását kérem
3. A
 vírusveszély okozta válság miatt
elveszítettem munkahelyemet, jövedelmemet
A segítségkérésre
jelentkező neve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
e-mail címe (ha van)
TAJ száma
Egyéb kérése,
észrevétele:

munkalehetőséget
keresek

IGEN
átmeneti
segítséget kérek

ARCMASZK ÉS HASZNÁLATA
Szikszó Város Önkormányzata több helyi lakos segítségével 2000 darab pamutvászon
anyagból kétrétegű, mosható maszkot készített. Minden háztartásba eljuttatunk egy
darabot. Kérjük, hogy az a személy használja, akinek feltétlenül ki kell mozdulnia otthonról.
A maszk mosással és vasalással fertőtleníthető.
A maszkhasználat értékéről eltérőek a szakmai, orvosi vélemények is. Biztos, hogy a
szájmaszk nem nyújt teljes védelmet a koronavírussal szemben. A legfontosabb védelem,
hogy kerüljük a találkozást a potenciális fertőzöttekkel, MARADJUNK OTTHON, TARTSUK BE
A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST. Kezünket rendszeresen mossuk, fertőtlenítsük, kezünkkel ne
nyúljunk az arcunkhoz, orrunkhoz, szemünkhöz, hogy még a hozzánk kerülő, még nem
fertőtlenített tárgyakról, termékekről se jusson szervezetünkbe a vírus. A legjobb maszkok
is a betegek fertőzési intenzitását tudják csökkenteni azáltal, hogy kevesebb vírus jut ki,
vagy be a szájon, orron keresztül. Az önkormányzat és önkéntes segítők által készített
maszkok nem szabványosak, nem minősítettek, ezért szűrő hatásuk kisebb. 2–3 óra viselés
után további használatuk nem célszerű, ezért az újabb viselés előtt ki kell azokat mosni és
vasalni. Azon családtagok használják, akik otthonról elmennek, zárt helyiségben másokkal
találkoznak.
Legfontosabb tudnivalók a szájmaszk viseléssel és kezeléssel kapcsolatban:
• legyen tiszta a kezünk, amikor felhelyezzük, így előtte mindenképp mossunk kezet vagy
használjunk fertőtlenítőt
• ha felhelyeztük a maszkot az arcunkra (szájat és orrot egyaránt el kell takarnia), utána
már ne igazítsuk
• 
ne húzzuk le beszédhez, tüsszentéshez, köhögéshez
• 
újra használat előtt fertőtlenítsük minimum 60 °C-os mosással.
PÉNZBELI ADOMÁNYOK GYŰJTÉSE
A VESZÉLYHELYZETEK KEZELÉSÉRE, A RÁSZORULÓK TÁMOGATÁSÁRA
Szikszó Város vezetése adománygyűjtést indít annak érdekében, hogy a következő
hónapokban várhatóan megemelkedő védekezési feladatok ellátását, illetve a növekvő
számú rászoruló segítését a pénzügyi nehézségek a legkisebb mértékben akadályozzák.
Adományok, támogatások befizetését a
SZIKSZÓ VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 10102718-63357600-01003002 SZÁMLASZÁMÁRA
„KORONAVÍRUS” MEGJEGYZÉSSEL VÁRJUK.
Szikszó Város képviselő-testületének tagjai saját jövedelmükből az adományalapot
540.000 Ft-tal indítják el.
INFORMÁCIÓ, SEGÍTSÉGKÉRÉS
Szikszói Szociális Szolgáltató Központ
Tel.: 46/780-051, 780-143 • email: szikszockozpont@gmail.com
Szikszó Város Önkormányzata
Tel.: 46/596-444, 596-450 • email: titkar@szikszo.hu

Az elmúlt napokban városunkban is megnövekedett azon szikszóiak száma, akik életkoruk,
egészségi állapotuk okán támogatásra, segítségre szorulnak. A Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ és a Polgármesteri Hivatal és intézményei munkatársai mellé kérjük,
várjuk további önkéntes segítők jelentkezését, akik be tudnak kapcsolódni a beszerzések
lebonyolítása, ételkihordás és egyéb tevékenységek végzésével a rászorulók ellátásába.
Jelentkezés: elektronikusan a www.szikszo.hu oldalról, telefonon: 46/596-444, illetve az
alábbi lap Városházára történő eljuttatásával a bejárati ajtó „postaládájába” bedobva.

Jelentkezés önkéntes
segítségnyújtásra
A segítségnyújtásra
jelentkező neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:
e-mail címe (ha van)
Mely napokon tud segítségnyújtás vállalni?
(karikázza be, vagy húzza alá a kívánt választ)
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Milyen tevékenységet tud vállalni? (karikázza be, vagy húzza alá a kívánt választ)
Bolti beszerzés,
ügyintézés
Csomagolás,
rendezés

Ételek, termékek
kiszállítása
Adminisztráció,
dokumentálás

Igények felmérése

Más, éspedig:

Tud-e személygépkocsival segíteni, dolgozni a feladatban?

Sváb Antal, polgármester

Egyéb javaslata,
felajánlása:

Telefonos ügyintézés

igen / nem

