
Mezőszentgyörgy Község Polgármestere 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET 

 TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATBAN 

 

 

Tisztelt Mezőszentgyörgyi Polgárok! 

 

Magyarország Kormánya 40/2020.(III.11.) napján vészhelyzetet hirdetett, melynek következtében 

intézkedéseket fogalmazott meg. 

 

Mezőszentgyörgy Község Polgármestere, mint Polgári Védelmi Parancsnok az alábbiakról 

tájékoztatom Önöket: 

 

1. Oktatási intézmények 

 

Orbán Viktor miniszterelnök úr 2020. március 13-án 21.15-kor tett bejelentésében tájékoztatta a 

lakosságot az iskolák 2020. március 16. napjával történő bezárásáról. A bejelentés a helyi általános 

iskolára is vonatkozik, tehát hétfőtől a gyermekek nem látogathatják az iskolát, az oktatás további 

formájáról a tantestület fog dönteni és erről tájékoztatni fogják a szülőket. 

 

A Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda bezárásáról – egyeztetve az Óvodavezetővel – egyelőre nem 

hoztunk intézkedést. Aki ezen időszakban nem szeretné óvodába vinni a gyermekét, kérem, hogy 

írásban jelezze az óvodavezetőnek, hogy a hiányzás igazolt legyen. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, 

hogy az óvoda náthás, beteg gyermeket nem fogad! 

 

2. Művelődési intézmények 

 

Az Eötvös Károly Művelődési Ház 2020. március 16. napjától (hétfőtől) határozatlan ideig ZÁRVA 

tart. 2020. május 31-ig tervezett rendezvények, kereskedelmi vásárok és családi események 

lemondásra kerülnek. Kérjük, hogy a korlátozásokról az intézmény alábbi elérhetőségein 

tájékozódjanak: 0622911014 vagy mezoszentgyorgyikonyvtar@gmail.com. 

 

Az Eötvös Károly Könyvtár továbbra is nyitva tart, de 2020. március 16-tól a tervezett nem kötelező 

feladatot képező szolgáltatások és foglalkozások elmaradnak, továbbá a Digitális Jóléti Program 

szolgáltatásai is szünetelnek határozatlan ideig. 

 

3. Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

A Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. március 16. napjától csökkentett 

ügyfélfogadási idővel működik, ami azt jelenti, hogy kizárólag azon ügyekben biztosítjuk a 

személyes ügyfélfogadást, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Kérjük 

az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint telefonon vagy elektronikusan intézzék az ügyeiket.  

Kérjük, hogy a személyes ügyintézésről szíveskedjen telefonon egyezteti a hivatal ügyintézőivel a 

következő elérhetőségeket: 

Hivatal:  +3622585-095 

Jegyző: +36203160029 

Email:  jegyzo@mezoszentgyorgy.hu 

  igazgatas@mezoszentgyorgy.hu 

  ado@mezoszentgyorgy.hu 

  gyamugy@mezoszentgyorgy.hu 



 

4. Megelőzés, teendő fertőzésgyanú esetén 

 

A www.koronavirus.gov.hu oldalon közzétett protokollt kell követni az alábbiak szerint: 

„Mit tegyünk tünetek esetén? 

A betegség leggyakoribb tünetei 

• A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 

• Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

légszomj. 

• Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. 

• Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat 

betegnek. 

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek érzi magát? 

Ha Ön vagy egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy fertőzött területen (pl. Észak-Olaszország) járt, 

vagy Ön akár itt Magyarországon fertőzött személlyel érintkezett és a fenti tünetei jelentkeznek, akkor az első 

legfontosabb teendők: 

• Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! 

• Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel 

háziorvosát! 

• A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt. 

• Ha felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, akkor a háziorvos értesíti a mentőket és a mentő 

kórházba szállítja Önt. 

• A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek, amely 

kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem. 

• Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi 

megfigyelés (karantén) alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy 

súlyos lefolyású. 

Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha megfertőződik? 

Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertőződik valaki, a legtöbb esetben -  az influenzához hasonló 

tünetekkel  - enyhe lefolyású a betegség. 

A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. 

A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes.  Rájuk kell legjobban 

vigyáznunk! Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál 

valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a 

magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél. 

A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.” 

 

 

http://www.koronavirus.gov.hu/


5. Fertőzött területek 

Nemzeti Népegészségügyi Központ által közzétett tájékoztató: 

„TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSRENDBEN ALKALMAZANDÓ COVID-19 FERTŐZÉS ÁLTAL ÉRINTETT 

TERÜLETEKRŐL - 2020. MÁRCIUS 11. 

Megjelent: 2020. március 11. 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai és egyéb nemzetközi jelentések is azt mutatják, hogy 

szinte a világ összes országában azonosítottak már új koronavírus okozta fertőzést (COVID-19). 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020. március 2-án kiadott, magyarországi eljárásrend alkalmazása 

során az érintett területek közül elsősorban az alábbi országokat/területeket kell figyelembe venni: 

• Olaszország (egész területe) 

• Kína 

• Irán 

• Dél-Korea 

• Németországban Heinsberg járás (Észak-Rajna-Vesztfália tartományban) 

A fenti területekről érkező, tünetes betegeket gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek kell tekinteni és 

kötelező az eljárásrend szerint intézkedni, beleértve az elkülönítést és a mintavételt. 

A klinikai és a járványügyi adatok alapján az orvos (háziorvos, kezelőorvos) és/vagy a népegészségügyi 

hatóság dönthet úgy, hogy egy légúti tüneteket mutató betegnél új koronavírus kimutatására irányuló 

laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez akkor is, ha a beteg nem a fentiekben felsorolt területeken járt. Ekkor 

azokat az országokat/területeket kell figyelembe venni, ahol jelenleg fokozott kockázat valószínűsíthető, ide 

tartozik például: 

• Franciaország 

• Spanyolország 

• Svájc 

• Németország (egész területe)” 

 

Kedves Mezőszentgyörgyiek! 

Kérek mindenkit, hogy az ajánlásokban, tájékoztatókban rögzített óvintézkedéseket tegyék meg 

mindannyiunk egészsége érdekében. 

Nagyon fontos, hogy most partnerként tudjunk együttműködni és nincs helye a felesleges 

pánikkeltésnek. Mindenkitől türelmet és megértést kérek a vészhelyzet idején.  

Az önkormányzat folyamatosan látja el feladatát és megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, 

amelyeket a jogszabály előír számunkra. 

Kérem, hogy akinek bármi problémája van, keressen bennünket a megadott elérhetőségeket e-mail-

ben vagy telefonon. 

Mezőszentgyörgy 2020. március 14. 

        Lánginé Csík Angéla sk. 

        polgármester 



„Jelen dokumentumot készítette: a Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős 

Államtitkársága 

Lezárás dátuma: 2020. 03. 11.  

  

Általános óvintézkedések  

- Új koronavírus fertőzéssel kapcsolatban -  

 

BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK  

 

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések 

betartása szükséges:  

• Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és 

o folyóvízzel, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel!  

o hazaérkezés után 

o ételkészítés előtt és közben 

o étkezés előtt 

o WC használatot követően 

o tüsszentés, köhögés, orrfújás után 

o beteggel érintkezés előtt és után 

o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után  

• Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!  

• Szellőztessen rendszeresen! 

• Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például: asztalok, 

ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók és 

mobiltelefonok)!  

• Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket! 

• Kerülje az érintkezés betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – legyen bármilyen okból a 

betegsége (influenza, bakterális fertőzés, egyéb)! 

• Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után azonnal 

dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne kezébe köhögjön, illetve tüsszentsen, hanem 

behajlított kar könyökhajlatába!   

• Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól! 

o tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől 

o lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót 

o használjon külön étkészletet 

o használjon külön törülközőt  

• Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), ezzel 

védje a környezetében lévőket!   

 

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?  

Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves 

rendelkezésére:  

 

 

• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456 

• emailcím: koronavirus@bm.gov.hu  

• honlap: https://koronavirus.gov.hu/ 

• facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/” 

 

 


