
A betegség lappangási ideje két 
hét. Ha valaki megfertőződik, két 
hét telik el a tünetek megjelené-
séig. Ebben a két hétben az illető 
teljesen jól érzi magát. Nem is 
tudja, hogy beteg, de már fertőz 
másokat; nem is gondolja, hogy 
például egy a szülőknél, nagy-
szülőknél tett látogatás veszélyes 
lehet, pedig az.

A koronavirus.gov.hu webol-
dalon olvasható, milyen körül-
mények fennállása esetén kell 
komolyan számolni a fertőzés 
létrejöttével. Három fontos do-
log egy mondatban: akkor magas 
a kockázat, ha a fertőzöttel zárt 
térben, két méteres távolságon 
belül és 15 percnél többet tartóz-
kodunk.

A teendő tehát az, hogy eze-
ket a helyzeteket lehetőleg elke-
rüljük, de legalább a számukat
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A koronavírus-járvány miatt 
a kormány 2020. március 11-
én veszélyhelyzetet hirdetett 
az országban. Ezzel egyedi 
eljárásrend, meggyorsított 
döntéshozatal jött létre az ál-
lam működésében és az önkor-
mányzatoknál is. 

A veszélyhelyzet kihirdetése 
óta sorra születnek a kormány-
rendeletek a vírus terjedésével 
szembeni védekezést segítve, 
illetve a kialakuló gazdasági 
problémák enyhítéséért. Az 
intézkedésekről és az aktuális 
hírekről hitelesen az újonnan 
létrejött kormányzati portálon, 
www.koronavirus.gov.hu lehet 
tájékozódni. 

Méhkeréken is több változást generált a veszélyhelyzet kihirdeté-
se. Az első ilyen, hogy az önkormányzat vezetése ideiglenesen egy 
személyben a polgármester felelőssége, aki határozatok hozatalára 
jogosult a veszélyhelyzet helyi intézkedései kapcsán, illetve a hatá-
ridős feladatokban. A kötelezettségek betartása mellett Méhkeréken 
továbbra is folyamatos az önkormányzati képviselőkkel a konzultá-
ció, a döntések előkészítésében valamennyi testületi tag részt vesz a 
saját belátása szerint. 

Veszélyhelyzet idején a lakos-
ság folyamatos és hiteles tá-
jékoztatása különösen fontos. 
Méhkeréken az a döntés szü-
letett, hogy ebben az időszak-
ban kétheti rendszerességgel 
ingyenes újság jelenik meg, 
illetve a Micherechi Méhkerék 
Község és a polgármester fa-
cebook-oldalán rendszeresen 
közreadják az aktuális híreket. 
Az újság elsődlegesen a ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos 
védekezésről, a követendő ma-
gatartási előírásokról, a lakos-
ságvédelmi rendelkezésekről 
és az elrendelt korlátozásokról 
közvetít híreket, információ-
kat. A településvezetés a már 
bejáratott kommunikációs 
csatornákon keresztül szeretné 
biztosítani, hogy a méhkeré-
kiekhez helytálló és aktuális 
információk jussanak el a ve-
szélyhelyzet kezelésével kap-
csolatban. 
– Ebben az időszakban külö-
nösen fontos, hogy mindenki 
hiteles forrásból tájékozódjon. 
A pánikkeltés és a rémhír-ter-
jesztés beláthatatlan követ-
kezményekkel járhat. Kérem 
fi gyeljék az önkormányzat 
kommunikációs csatornáit, 
ezeken hiteles információkat 
találnak – nyilatkozta Tát Mar-
git polgármester. 

Méhkerék a rendkívüli helyzetben is vigyáz lakóiraVeszélyhelyzet

Hiteles tájékoztatás 

A koronavírusról 
az orvos szemével

A rendkívüli helyzet rendkívü-
li helytállást követel – minden-
kitől. Minden más településhez 
hasonlóan most Méhkerék is bi-
zonyít: fegyelmezettségből, ösz-
szetartásból, alázatosságból, em-
berségből… Bízom benne, hogy 
jól vizsgázunk.

A veszélyhelyzet március 11-i 
kihirdetése óta azt biztosan meg-
tanultuk, hogy nap mint nap újabb 
kihívással kell szembenéznünk. 
Miközben igyekszünk előre tekin-
teni, és a hosszú távú célok meg-
valósításához szükséges lépéseket 
megtenni – még ha lassabban is, 
de kellő határozottsággal. Ugyan-
akkor a szakemberek információi 
és a kormányzati útmutatások, 
rendelkezések alapján erőn felül 
is mindent megteszünk a méhke-
rékiek védelmében. 

Az intézményi rendszer mű-

ködésének átalakítása, alkalmaz-
kodása a gyakran napról napra 
változó igényekhez és lehetősé-
gekhez nem könnyű, és az adott 
kollektíva együttműködése nélkül 
nem lehetséges. Ezért valamennyi 
méhkeréki intézmény és szerve-
zet dolgozóinak elismeréssel és 
köszönettel tartozunk. Hiszen, 
ha valakik, akkor ők most, ami-
kor sok idős ember ellátása, sok 
gyermek étkeztetése és digitális 
oktatása vált szükségessé, illetve 
a folyamatos működés biztosítása 
elengedhetetlen, nem vonhatják 
ki magukat a működésből, nem 
„maradhatnak” otthon. Az egész-
ségügyi szakembereinkre is nagy 
teher hárul, amiben tudjuk, segít-
jük őket. 

Azonban az önkormányzat és 
az intézmények áldozatvállalása 
önmagában kevés, ebben a hely-

zetben szükség van mindenkire, 
minden méhkerékire. Ezért arra 
kérem Önöket, hogy aki teheti, 
vállalja az önkéntes karantént, az 
idősek mindenképpen kérjenek 
segítséget és ne menjenek az utcá-
ra, akit pedig hatósági szabályok 
korlátoznak, legyen fegyelmezett, 
tartsa be az előírásokat – ez ma 
mindannyiunk érdeke. 

Felelősséggel tartozunk egy-
másért, vigyázzunk magunkra!

VIA
ŢA MICHERECHIULUIVIA
ŢA MICHERECHIULUI

Tát Margit
polgármester

folytatás a 3. oldalonrészletek a 3. oldalon
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 A veszélyhelyzetre való tekintettel új intézkedések léptek életbe a 
Méhkeréki Polgármesteri Hivatalban. Mindamellett, hogy a munkavál-
lalókat védelmi eszközökkel látják el, gyakorivá vált a fertőtlenítő taka-
rítás. Az ügyfeleket belépéskor megkérik a kézfertőtlenítő használatára, 
és személyes ügyintézéskor is egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat 
az irodában (kivételt képeznek ez alól a házasságkötéssel kapcsolatos 
ügyintézések). 

Megváltozott a hivatal ügyfélfogadási rendje is. A személyes kon-
taktusok csökkentése, így a fertőzésveszély minimalizálása érdekében 
március 16-tól heti 2 munkanapra – kedden és csütörtökön 8–13 óra 
között – korlátozódnak a személyes ügyintézési lehetőségek. Ez alól 
csak az anyakönyvi ügyek képeznek kivételt, ezek időkorlátozás nélkül 
intézhetők. Más munkanapokon, illetve mindenkinek, aki megteheti, az 
online ügyintézést javasolja Szabó Ágnes jegyző. – Kérjük ügyfeleink 
megértését, türelmét, és kérjük, hogy hivatalunkat kizárólag indokolt 
esetben keressék fel – fogalmaz Szabó Ágnes. 

Ügyfélfogadás és ügyintézés: 
Hétfő, szerda, péntek: az ügyfélfogadás szünetel
Kedd és csütörtök: 8.00-13.00 óra között

Elérhetőségeink:
Telefon:+36-66-277-760; e-mail: mehkerek@mehkerek.hu

Speciális ügyekben keressék munkatársunkat e-mailen: 
Fekete Ágnes – muszak@mehkerek.hu: földadás -vétel, haszonbér-

let, gépbérlés, szennyvíz bekötéssel kapcsolatos információk, ingatlan 
nyilvántartással kapcsolatos információk, belvíz elvezetéssel kapcsola-
tos ügyek, önkormányzati tulajdonban lévő utakkal kapcsolatos beje-
lentések, közvilágítási hibával kapcsolatos bejelentések;

Pojendán Tiborné – szocialis@mehkerek.hu: szociális és anyakönyvi 
ügyek;

Petrusán Ágnes – ado@mehkerek.hu: adó- és kereskedelmi ügyek, 
hagyatéki ügyek;

Fanaczán Réka – szemelyugy@mehkerek.hu: munkaviszonnyal, 
táppénz, betegszabadsággal kapcsolatos ügyek.

Minden, egyéb más jellegű problémával, bejelentéssel forduljanak 
Szabó Ágnes jegyzőhöz: jegyzo@mehkerek.hu, +36 70 459 1942.

Helyi önkéntesek bevonásával 
megkezdődött a szájmaszkok var-
rása Méhkeréken. Az önkormány-
zat beszerzett minden szükséges 
alapanyagot, hogy valamennyi 
felnőttkorú méhkerékinek ingye-
nesen biztosítani tudja a munkájá-
hoz, a nélkülözhetetlen közösségi 
tereken való tartózkodáshoz (pl. 
bevásárláshoz) esetlegesen szük-
ségessé váló védelmi eszközt. 

Ahogy elkészülnek a maszkok, 
a kiosztásáról is az önkormányzat 
gondoskodik. Elsőként az egész-
ségügyben, a szociális ellátásban, 
a polgármesteri hivatalban, majd 
a kereskedelemben és vendéglá-
tásban dolgozók vehetik át a szá-
jmaszkokat. Utána pedig minden 
helyi lakoshoz eljuttatnak 1-1 
darabot. A használata a lakosság 
számára nem kötelező.

Köszönet illeti a varrást végző önkéntesek áldozatvállalását:
Rokszin Lukrécia, Csotye Beatrix, Gurzó Éva, Török Elekné,

Tát Lászlóné, Hegedűs Józsefné, Rokszin Demeterné, Rossu Noémi,
Benye Jánosné, Árgyelán Tivadarné, Bogyó Jánosné.

A veszélyhelyzet idején, a 
rendkívüli jogrendnek köszönhe-
tően a gyors döntés és ügyintézés 
érdekében az önkormányzatok 
esetében a képviselő-testület jog-
körét átvéve a polgármester hatá-
rozatokkal irányítja a települést. 

Méhkeréken 2020. március 13. 
és 25. között 19 polgármesteri ha-
tározat született. Összegyűjtöttük 
azokat, amelyek kimondottan a 
település védekezési feladatait 
szolgálják.

• Felfüggesztésre kerültek az 
önkormányzati rendezvények 
március 14-től. 

• Rendkívüli szünet kezdődött 
március 17-én a Méhkeréki Ro-
mán Nemzetiségi Óvodában. A 
gyermekek felügyeletét szülői ké-
résre kis csoportokban biztosítja 
az intézmény. 

• Az étkeztetést a gyerekek 
számára kiszállítással biztosít-
ja az önkormányzat intézménye 
március 14. óta. Óvodásoktól a 
középiskolásokig mindenkinek, 
aki igényli. A térítési díj mértékét 
külön határozat rögzíti.

• Csökkentették március 16-tól 
a személyes találkozásokkal járó 
ügyintézési időt a polgármesteri 
hivatalban. Jelenleg heti 2 napon 
van lehetőség személyes ügyinté-
zésre, a többi napon telefonon és 
e-mailben lehet hivatalos ügyeket 
intézni. Ez alól csak az anyaköny-
vi ügyek jelentenek kivételt. 

• A lakosság folyamatos tájé-
koztatása érdekében kétheti rend-
szerességgel újság kerül kiadásra.

• A közösségi, közművelődési 
és sport feladatokat ellátó intéz-
mények március 17. óta zárva 
tartanak. 

• Az idősek ellátásában szá-
mos változást kellett bevezetnie 
a Román Nemzetiségi Gondozási 
Központnak március 20-tól. Az 
étkeztetés biztosítása csak kiszál-
lítással történhet, az egyéb ellátás 
is minimális személyes kontakttal 
járhat. A 65 év felettiek rendkívü-
li segítségnyújtásban részesülhet-
nek, ha igénylik. 

• A gyermekétkeztetés megvál-
tozott körülmények között való 
biztosítása plusz költségeket ró az 
önkormányzatra. Ennek fedezeté-
re vis maior kérelmet nyújtott be 
az önkormányzat. 

• A szájmaszkok varrásához 
szükséges kellékek beszerzéséről, 
valamint gumikesztyű vásárlásról 
is született döntés. 

• A közterületi fertőtlenítéshez 
szükséges vegyszer beszerzését 
szintén határozat rögzíti. Amely 
rendelkezik annak biztonsági elő-
írások melletti hatékony felhasz-
nálásáról is.

Átalakult az intézményi ke-
retek között biztosított étkezte-
tés is a veszélyhelyzet idejére.
Polgármesteri határozat rendelke-
zik arról, hogy a gyermekétkez-
tetést március 16-tól mindazon 
óvodás, általános iskolás és kö-
zépiskolás számára házhoz szállí-
tással biztosítja az önkormányzat, 
akinek a szülei erre igényt tarta-
nak. Természetesen a házhoz szál-
lítás lehetősége az idősek számára 
is fennáll. Az igények jelzését és 
lemondását a Román Nemzetiségi 
Gondozási Központ Konyhájának 
élelmezésvezetője, Bihariné Ru-
zsa Beáta fogadjamunkaidőben:
+36 70 4322 428

Aktuális méhkeréki
információkért fi gyelje a

Micherechi Méhkerék Község
és

Tát Margit polgármester
Facebook-oldalát.

Ha kérdése van írja meg a
kerdes@mehkerek.hu

e-mail címre. 

A Méhkeréki Román Nemze-
tiségi Óvodában március 17. óta 
rendkívüli szünet van. Ugyanak-
kor azok a szülők, akik a mun-
kavégzésük mellett nem tudják 
megoldani a gyermekük biztonsá-
gos felügyeletét, most is számít-
hatnak az óvoda segítségére.

Az intézmény (legfeljebb 5 
fős) kis csoportokban biztosítja 
a gyermekfelügyeletet a szülők 
kérése alapján. Ehhez előzetes 
telefonos bejelentkezésre van 
szükség. Szabó Ágnes jegyzőnél 
telefonon (+36 70 459 1942) lehet 
bejelenteni a gyerekfelügyelettel 
kapcsolatos igényeket legalább 1 
munkanappal korábban. A szol-
gáltatás igénybevételét a kijárási 
korlátozás sem akadályozza.

Változott az ügyfélfogadás 

Kiszállítással
érkezik az ebéd 

Óvodai felügyeletSzájmaszkok készülnekPolgármesteri
intézkedések



Méhkerék Község Ön-
kormányzata térítésmen-
tesen segítségnyújtást 
biztosít minden olyan 65. 
életévét betöltött méhke-
réki lakos számára, aki 
családi-baráti segítség 
nélkül maradt a koronaví-
rus-járvány idejére hirde-
tett veszélyhelyzetben. 

A segítségnyújtás magá-
ba foglalja azokat a tevé-
kenységeket, amelyek az 
otthonon kívül történnek, 
mint például az élelmi-

szerek beszerzése, recep-
tek kiváltása, csekkek 
befi zetése. Ezeket az ön-
kormányzat munkatársai 
végzik el. A segítségnyúj-
tásért nem kell fi zetni, de 
a beszerzett dolgok ellen-
értékét meg kell téríteni az 
önkormányzat számára. 

A segítségnyújtást te-
lefonon lehet megigé-
nyelni, hétköznapon-
ként 8–14 óra között:
+36 66 277 760.
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A kormány által elrendelt kijá-
rási korlátozás 2020. április 11-én 
éjfélig tart.  A korlátozás célja, 
hogy megakadályozzák a csopor-
tosulásokat, és ezzel lassítsák a 
koronavírus terjedését az ország-
ban. 

A rendelkezés szerint továbbra 
is lehet munkába járni és munkát 
végezni, elintézni a szükséges 
bevásárlást és a halaszthatatlan 
hivatalos ügyeket, fodrászhoz és 
manikűröshöz menni, kutyát sé-
táltatni, de még szabadidős céllal 
is lehet a szabad levegőn, utcán 
tartózkodni. Tilos viszont a cso-
portosulás, azaz a megengedett 
tevékenységeket mindenki leg-
feljebb a közeli hozzátartozójával 
végezheti, másoktól pedig az ut-
cán, a boltban…, vagyis minden-
hol 1,5-2 méter távolságot kell 
tartani. 

A legveszélyeztetettebb kor-
osztály, azaz a 65 év felettiek „ki-
járásáról” külön pont szól a ren-
deletben. Így az idősek naponta 
legfeljebb 9–12 óra között vásá-
rolhatnak az élelmiszerüzletben, 
drogériában, piacon és gyógy-
szertárban. Viszont ebben az 
időszakban rajtuk és az eladókon 
kívül senki más nem tartózkodhat 
ezeken a helyeken. Ezzel a rende-
let nem új lehetőséget nyitott az 
időseknek, hanem szigorítást tett. 

Ugyanis mindenki csak alapos in-
dokkal hagyhatja el az otthonát, 
tehát az az idős ember, akinek 
van segítsége a bevásárláshoz, 
továbbra sem mehet közösségi 
helyszínekre. 

A mezőgazdasági és az épí-
tőipari munkák elvégzése is meg-
engedett, sőt az ezekhez szüksé-
ges eszközöket, anyagokat is be 
lehet szerezni – az időbeli korlá-
tok betartásával, hiszen ezek az 
árusító helyek 15 óráig tartanak 
nyitva. A járműveket szervizeltet-
ni, gumit cserélni, tankolni is le-
het, akár másik településen is. Az 
óvodai és az iskolai napközbeni 
felügyeletet továbbra is igénybe 
lehet venni. A vendéglátóhelyen 
viszont csak az alkalmazottak 
tartózkodhatnak, csak elviteles 
kiszolgálás nyújtható. A házas-
ságkötés és a temetés is csak szűk 
családi körben engedélyezett.

A rendelet betartását a rendőr-
ség ellenőrzi. Aki megszegi a ren-
delkezést szabálysértést követ el, 
helyszíni bírsággal sújtható. 

Akinek további kérdése 
van a korlátozás betartásá-
val kapcsolatosan írja azt meg
kerdes@mehkerek.hu cím-
re, és a helyi szakemberek be-
vonásával igyekszünk azokat
megválaszolni.

A koronavírusról az orvos szemével

Korlátozva a kijárás Méhkeréken is 

FELHÍVÁS

csökkentsük. Tudatosan gon-
doljuk át napi teendőinket. Mi az, 
ami feltétlenül szükséges, és mi 
az, ami nem (még ha lemondással 
jár is!).

Kiemelten kell gondolni az idő-
sekre, mert ebben a járványban ők 
a veszélyeztetettek. Ők most lehe-
tőleg ne menjenek olyan helyekre, 
ahol zárt térben, többedmagukkal 

kell tartózkodjanak (sorban állás 
egy pénztárnál, gyógyszertár, or-
vosi rendelő). A családon belüli 
ünnepségeket ne tartsuk meg, 
a személyes találkozásokat is 
gondoljuk át – az ő érdekükben! 
Szeretném hangsúlyozni, ez nem 
jelenti azt, hogy az időseknek a 
négy fal között kell tartózkodni-
uk! Egy séta az udvaron, levegő-
zés, vagy a kerti munka semmi-
lyen veszélyt nem jelent!

Jelenleg a veszély felmérésé-
ben még döntő kérdés, hogy va-
laki járt-e olyan országban, ahol 
tombol a járvány vagy találko-
zott-e ilyen személlyel? Sajnos ez 
a szempont a fertőzöttek számá-
nak emelkedésével folyamatosan 
veszít az értékéből, mivel a hosz-
szú lappangási idő alatt megfertő-
zöttek szintén tovább adhatják a 
betegséget.

Változások a háziorvosi rendelésben
• A rendelőt személyesen csak a legszükségesebb esetben

keressék fel.
• A vírusfertőzésre gyanús páciensek és a lehetséges kontaktok 

kizárólag telefonon jelezzenek, a további teendőkről így kapnak 
tájékoztatást.

• Az enyhe légúti panaszokat vény nélkül kapható köhögéscsilla-
pítókkal, lázcsillapítókkal, torokfertőtlenítőkkel kezeljék otthon.

• A rendszeres recepteket javasolt e-recept formájában kérni, tele-
fonon, rendelési időben. A receptek felírását a következő munka-
napra tudják biztosítani.

• Egyes segédeszközök és készítmények vényeiért személyesen 
kell megjelenni: pelenkák, tűk, tesztcsíkok, kábító fájdalomcsil-
lapítók és a patikai összeállított, ún. magisztrális készítmények.

• Az e-receptet a bárki kiválthatja, csak vinnie kell a recept tulajdo-
nosának TAJ számát és igazolnia kell saját személyazonosságát.

• A halasztható kontroll vizsgálatokat, vérvételeket ne most vé-
geztessék el és ezekre beutalót se kérjenek. Amennyiben egy be-
tegséggel kapcsolatban új, szakorvosi vizsgálatot igénylő panasz 
nem merül fel, ne kérjenek időpontot vizsgálatra.

• Mielőtt előjegyzett vizsgálatra mennek, érdeklődjenek, hogy ho-
gyan működik az adott szakrendelés, mert átszervezések várha-
tóak az ellátási rendben.

Változások a fogászati rendelésben:
• Kizárólag sürgősségi ellátásra van lehetőség, hetente egy napon, 

szerdánként 8.30-tól.
• Akinek időpontja van ne jelenjen meg a rendelőben, telefonon 

egyeztessen új időpontot a rendelet visszavonását követően.
• Ellátási igény esetén érdeklődjenek mielőtt a rendelőbe érkez-

nének.
• Lehetőség szerint most kísérő nélkül érkezzenek a rendelőbe. 
• Az épületbe történő belépést megelőzően az ablakpárkányon ki-

helyezett fertőtlenítőszerrel fertőtlenítsék kezeiket!
• További információt a +36 70 379 5929 telefonszámon kérhet-

nek.

Dr. Hanyecz Vince

Hiteles információk:
https://koronavirus.gov.hu/

folytatás az 1. oldalról
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MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

12 PONT
A COVID19 ELLEN

Maradj otthon!

Tartsd tisztán 
a WC-t és a mosdót!

Tartsd tisztán 
a lakásod!

Mozogj
rendszeresen!

Ha beteg vagy, 
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Moss rendszeresen és 
alaposan kezet!

Papírzsebkendőbe 
köhögj, tüsszögj, használat
után dobd a kukába!

Legyenek  saját 
evőeszközeid, amiket 
használat után azonnal 
mosogass el!

Étkezz változatosan, 
egyél sok zöldséget, 
gyümölcsöt!

Tájékozódj hiteles 
forrásból!

Szellőztess 
rendszeresen!


