Méhkerék Község Önkormányzatának időszaki kiadványa

Törvényesen
Most már a koronavírus
elleni védekezésről szóló
törvény hatálya alatt hozza
meg döntéseit a kormány.
A Parlament március 30án fogadta el a törvényt,
amely a koronavírus miatt
elrendelt veszélyhelyzettel
összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg.
A törvény olyan felhatalmazást biztosít, amely
szerint a kormány a jogszabályoktól eltérő intézkedéseket hozhat az emberek
egészsége, a jogbiztonság
és a gazdaság stabilitása
érdekében. Ezzel együtt a
törvény hatálya alatt megerősítették a korábbi intézkedéseket a veszélyhelyzettel kapcsolatban, és a
napokban bejelentették az
újabb gazdaságvédelmi akciótervet.
A helyzet kapcsán kiegészült a büntető törvénykönyv is „koronavírus-tételekkel”.
Így
büntetendővé vált a fertőző
betegség
behurcolásával
és terjedésének megakadályozásával kapcsolatos,
tételesen rögzített kötelezettségek megszegése. Valamint a nagy nyilvánosság
előtt az olyan valótlan tények állítása és híresztelése, amelyek alkalmasak a
védekezés eredményeinek
akadályozására.

Tavaszi szünet
A Román Nemzetiségi
Kétnyelvű Általános
Iskolában – saját
munkaterve szerint –
2020. április 10. és 20.
között lesz idén
a tavaszi szünet.
A szünet utáni első
tanítási nap április 21.
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Védekezünk és építünk, együtt, egyszerre

Új világban élünk, háborúba indultunk egy számunkra
még láthatatlan ellenséggel
szemben. Az egyik fő célunk,
hogy biztosítsuk a működés
stabilitását, és felépítsük a védekezést, a másik, hogy új jövőt kell építenünk. Mindezt a
méhkerékiek érdekében és velük együtt. Ezek az összefogás
napjai is, amikor már tudjuk,
hogy csak közösen lehetünk
hatékonyak.
A rendkívüli helyzetben is a
választott képviselők együttműködésével hozunk meg
minden döntést, ami a településünk stabil működését biztosítja. A lakosság érdekében
számtalan intézkedést vezet-

tünk be. Együttműködésünk
kiterjed minden a településen
működő intézményre és szervezetre, az egyházakra, az
egészségügyi ágazatra, a polgárőrségre.
A veszélyhelyzetben elsőként gyermekeinkről és időseinkről gondoskodtunk, majd
bevontuk az ellátásba a fogyatékossággal élőket. Átszervezetük a polgármesteri hivatal
és a gondozási központ munkarendjét. Igyekszünk feltárni
és bevonni minden helyi erőforrást a védekezésbe. Önkéntesekkel szájmaszkot varratunk, a polgárőrökkel pedig
a közterületek fertőtlenítését
végezzük.

KORLÁTOZÁSOK A VESZÉLYHELYZETBEN
A rendkívüli helyzetre való tekintettel az életünk számos területén korlátozó intézkedésekkel kell együtt
élnünk. Arra kérek minden méhkeréki lakost, hogy
ﬁgyelje a hivatalos hírcsatornákat, köztük a Község
és a polgármesteri Facebook-oldalt, hogy naprakész
információkkal rendelkezzen az aktuális szabályokról.
A március 28. óta érvényben lévő kijárási korlátozás
az eredeti rendelkezés szerint április 11-ig tart. A helyzet értékelése lapzártánk idején még folyamatban volt,
a szigorítással vagy hosszabbítással kapcsolatos döntés bejelentésére még nem került sor. Erről az említett
felületeken tájékozódhatnak.
Arra kérek mindenkit, hogy sok türelemmel és fegyelmezetten ügyeljünk a szabályok betartására. Aki
teheti, maradjon otthon, vigyázzunk magunkra és egymásra!
Tát Margit polgármester

A járványhelyzet okozta
gazdasági következmények
kezelésére is gondolnunk kell.
Helyi vállalkozók és munkavállalók kerülnek nehéz
helyzetbe. Ezeknek a problémáknak a kezelésében is
igyekszünk segítséget nyújtani. Továbbá egy komplex
intézkedési csomag kidolgozását kezdeményeztük az
agárminisztérium döntéshozóinál. Mert az egészség az első,
de hosszú távon gondolnunk
kell a megélhetési források
biztonságára is.
Senkinek sem könnyű ez
az időszak. Mindenki félti a
szeretteit. Ugyanakkor büszkeséggel tölt el, hogy a problémák közepette Méhkerék
számíthat mindenkire, akinek
a napi munkája és akár az erőn
felüli teljesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy stabilan
működjön a falu. Kívánom,
hogy továbbra is őrizzük meg
a nyugalmunkat, vigyázzunk
egymásra!
Tát Margit

polgármester

Óvodai beiratkozás
A rendkívüli helyzetben személyes jelenlét nélkül április
21-ig megtörténik a következő
tanévre az óvodások beíratása.
Mindazok a gyerekek, akik
augusztus 31-ig betöltik a 3.
életévüket, automatikusan felvételt nyernek a körzet szerinti illetékes óvodába. A szülők
levélben kapnak tájékoztatást
a beiratkozás tényéről. A papírokat pedig a tanév első napján
kell majd intézni.
Azok a gyerekek, akik nyár
végére nem érik el az óvodaköteles kort, de legalább 2,5
évesek lesznek, és szeretnének óvodába járni, felvételt
nyerhetnek, de ebben az esetben szükséges a külön jelentkezést. Ezt az igényt április
21-ig a Méhkeréki Román
Nemzetiségi Óvodának kell jelezni: ovoda@mehkerek.hu vagy
+36 70 4184 718.
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Polgármesteri
intézkedések
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Elkészült a szájmaszk mindenkinek

A veszélyhelyzet idején, a
rendkívüli jogrendnek köszönhetően a gyors döntés és ügyintézés
érdekében az önkormányzatok
esetében a képviselő-testület jogkörét átvéve a polgármester határozatokkal irányítja a települést.
Méhkeréken 2020. március 26.
és április 6. között 2 polgármesteri határozat született. Ezek közül a
temetőlátogatás szabályairól szóló döntés kapcsolódik a veszélyhelyzet kezeléséhez.

• A határozat értelmében a
temetőlátogatások és a szertartások során fokozottan be kell
tartani a higiéniai szabályokat.
Így kötelező a bejáratnál a fertőtlenítő kézmosás. Ajánlott
a temetőben szájmaszkot és
kesztyűt viselni. A szertartásokat lehetőség szabad térben
kell megtartani. Ezek során
pedig minél kevesebb személyes kontaktus és a 1,5 méteres
távolság betartása javasolt.

gondozók, konyhai dolgozók
–, valamint a polgármesteri
hivatalban dolgozók vehették
át a maszkokat. A védőnő, a
közfoglalkoztatásban dolgozók, a kereskedelmi egységek
és a posta munkatársai, valamint az egyházak képviselői
szintén prioritást élveztek a
kiosztáskor.
A hét elején a lakosság kö-

Elkészültek a mosható, fertőtleníthető szájmaszkok. Az
alapanyagokat az önkormányzat biztosította, míg a varrás
sok helybéli önkéntes keze
munkáját dicséri.
Elsőként az egészségügyben – a háziorvosi rendelőben, fogászaton és patikában
– és a szociális szolgáltatásban – a házi segítségnyújtók,

rében is eljutottak mindenhova a csomagolt szájmaszkok.
A készítők javaslata, hogy már
az első használat előtt is, de
használat során mindenképpen
érdemes gyakran kimosni és
vasalni. Aki esetleg mégsem
kapott helyileg készített szájmaszkot, hívja a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatát munkaidőben: +36 66 277 760.

Hírek

Érintésmentes
küldeménykézbesítést vezetett be
a posta április 6-tól. Azoknak
a postai küldeményeknek az
átvételét, amelyeket eddig alá
kellett írni, most már a személyigazolvány
adatainak
bediktálásával igazolhatják a
címzettek. Az ajánlott leveket
pedig egyszerűen a postaládába kézbesítik.
Újra működik a határátkelő Méhkeréken, de csak a
munkaügyben ingázók vehetik igénybe. Kormányrendelet ad lehetőséget arra, hogy
a román-magyar határ 30-30
kilométeres sávjában az egyik
országban élők és a másikban
dolgozók átlépjék a határt.
Ilyen esetekben a lakcímet és
a munkavégzés tényét is dokumentumokkal kell igazolni.
Hatósági házi karanténban április elején 6 fő volt
Méhkeréken. Az új szabályok
szerint, mindenki hatósági
házi karanténra kötelezett, aki
külföldről érkezik haza. A karantén tényét a kapura vagy az
ajtóra kifüggesztett felhívás
jelzi mindenki számára. A 14
napig karanténban élők ez idő
alatt nem hagyhatják el otthonukat és nem is fogadhatnak
vendéget. Aki a kötelezettséget megszegi, szabálysértést
követ el és mások, jelen esetben az egész falu egészségét
veszélyezteti.

Felhívás – fogyatékossággal élők részére
Méhkerék Község Önkormányzata a fogyatékossággal élő
emberek biztonsága érdekében térítésmentes segítségnyújtást
biztosít minden segítségre szoruló fogyatékos személy részére.
Kérjük, hogy bátran forduljanak hozzánk segítségért!
A segítségnyújtás magába foglalja mindazokat a tevékenységeket, amelyek az otthonon kívül történnek, mint például az
élelmiszerek beszerzése, receptek kiváltása, csekkek beﬁzetése.
Ezeket az önkormányzat dolgozói végzik el.
Lehetőség van házi segítségnyújtás keretében személyes gondoskodást igényelni, melynek keretében minden olyan otthonon
belüli feladatok elvégzésében tudunk segítséget nyújtani, amelyek hozzájárulnak az önálló életvitel fenntartásához. Ilyen feladatok például a takarítás, gyakrabban használt mindennapi tárgyak rendszeres fertőtlenítése vagy főzés. Ezeket a feladatokat
szakképzett szociális gondozók biztosítják.
Hivatalos ügyek intézésében is kérjük, keressék bizalommal
az önkormányzatot.
A segítségnyújtásért nem kell ﬁzetni!
A segítségnyújtást telefonon lehet megigényelni, hétköznapokon 8–14 óra között: +36 66 277-760. Munkaidőn kívül, halasztást nem tűrő esetben hívják a +36 70 379-2156-os telefonszámot.
Kérjük a lakosokat, hogy a fenti elérhetőségeken jelezzék,
ha tudomásuk van a környezetükben fogyatékossággal élő személyről, haladéktalanul felvesszük velük a kapcsolatot!
Segítsünk egymásnak! Vigyázzunk egymásra!
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A Méhkeréki Polgármesteri Hivatalban indokolt
esetben hetente két munkanapon, kedden és csütörtökön 8 és 13 óra között
van lehetőség a személyes
ügyintézésre. A további
munkanapokon e-mailben
és telefonon tudnak ügyet
intézni a méhkerékiek.

Aktuális méhkeréki
információkért ﬁgyelje a
Micherechi Méhkerék Község
és
Tát Margit polgármester
Facebook-oldalát.
Ha kérdése van írja meg a
kerdes@mehkerek.hu
e-mail címre.
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A kukát a megszokott rendben ürítik
A
szemétszállítás
folyamatos, de a zöldhulladék-gyűjtőpontok és a hulladékudvarok üzemeltetését
szünetelteti a DAREH Zrt.
A lomtalanítás időpontja is
bizonytalanná vált.
A hulladékgazdálkodással
kapcsolatos közszolgáltatás
a méhkerékiek szempontjából is több tételben változik
a veszélyhelyzet miatt, de a
háztartási szemét és a szelektív hulladék elszállítása folyamatos marad. A szolgáltató
tájékoztatása szerint ebben az
időszakban a házaknál változatlanul történik a kukák ürítése. Egyetlen kivétel lesz a
május 1., ehelyett május 4-én
lesz szemétszállítás.
Azonban a hulladékudvarok
működését már március vége
óta szünetelteti a szolgáltató. Arra kérik a lakosságot,
hogy az ideszánt hulladékokat egyelőre otthon gyűjtsék
össze. A zöldhulladék gyűjtőpontok pedig április 15-től
nem üzemelnek, azaz jövő
hét közepétől a Sarkad, Gyu-

lai út 31. szám alatti konténert
nem lehet használni. Ebben az
esetben a házi komposztálást
javasolja a cég. A lomtalanítás
ebben az évben Méhkeréken
szeptember 14-re volt tervezve. A tájékoztatás szerint ez
az időpont bizonytalanná vált,
később küldenek értesítést az
új dátumról.
A DAREH nem csak a
szolgáltatások, hanem az
ügyfélszolgálat rendjét is módosította a világjárvány idejére. Így kizárólag telefonon
(+36/66/447-150), e-mailen
(ugyfelszolgalat@grnkft.hu) és
postai úton (5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 4-6.), azaz személyes érintkezést nem igénylő
módon lehet ügyet intézni a
szemétszállítónál.
A járvány terjedésének
megakadályozása érdekében
a DAREH azt javasolja az ingatlantulajdonosoknak, hogy
a hulladékgyűjtő edényeket –
leginkább azok fogantyúját – a
kirakás előtt és az ürítés után
is fertőtlenítsék.

Méhkerék Község Önkormányzata térítésmentesen segítségnyújtást biztosít minden olyan 65. életévét betöltött
méhkeréki lakos számára, aki családi-baráti segítség nélkül
maradt a koronavírus-járvány idejére hirdetett veszélyhelyzetben.
A segítségnyújtás magába foglalja azokat a tevékenységeket, amelyek az otthonon kívül történnek, mint például az
élelmiszerek beszerzése, receptek kiváltása, csekkek beﬁzetése. Ezeket az önkormányzat munkatársai végzik el. A
segítségnyújtásért nem kell ﬁzetni, de a beszerzett dolgok
ellenértékét meg kell téríteni az önkormányzat számára.

A segítségnyújtást most is megigényelheti.
Telefonáljon hétköznaponként 8–14 óra között:
+36 66 277 760.

Hiteles információk:
https://koronavirus.gov.hu/
Folyamatosak az ellátások
a veszélyhelyzetben
A lejáró közgyógyellátási igazolványok érvényessége
a kihirdetett vészhelyzet időtartamára, majd azt követően
még 90 napig automatikusan meghosszabbodik. Tehát új
igazolvány igénylése miatt nem kell a háziorvost felkeresni.
A tartósan táppénzen lévők „táppénzes papírjait” sem
kell 2 hetente kiállítani, tehát elegendő azokat akkor átvenni a rendelőben, ha az illető keresőképessé válik. Például, ha valaki egy törés miatt hat hétig táppénzen van, csak
egyszer kell befáradnia a rendelőbe, mielőtt munkába áll.
Az idős betegek számára történő recept felírás és tanácsadás távkonzultáció segítségével történik. Ez azt jelenti,
hogy a szükséges gyógyszereket elektronikus formában
írják fel, és azokat bárki kiválthatja a patikában (a kiváltónak a beteg TAJ számát kell tudnia, illetve igazolnia kell
magát saját személyi igazolványával, jogosítványával). A
távkonzultáció lényege az, hogy a legtöbb probléma (pl.
emelkedett vérnyomás, hasmenés, megfázás) a háziorvossal való telefonos megbeszélés útján megoldható, orvosolható.
A lejáró ún. „gyógyszer javaslatok” is érvényesek maradnak a kihirdetett vészhelyzet időtartama alatt, valamint
azt követően még 90 napig. Tehát ezek meghosszabbítása
miatt nem kell sem a háziorvost, sem a szakrendelőt felkeresni.
Az okmányok (személyi igazolvány, jogosítvány) is érvényesek maradnak a vészhelyzet alatt, ha azok lejárati dátuma erre az időszakra esik. Az újak igénylését a veszélyhelyzet lezárást követő 15 napon belül kell megtenni. Ez
érvényes a magyar állampolgárok Magyarország területén
belül hatályos valamennyi hivatalos okmányára.
A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró GYES-, GYET-,
GYED-jogosultságokat a veszélyhelyzet végéig meghoszszabbítják, így az anyukáknak továbbra is jár az ellátás.

Hitélet személyes
találkozások nélkül

Változnak a hitéleti tevékenységek a veszélyhelyzetben. Méhkeréken az egyházi
vezetők a személyes kontaktusok csökkentése érdekében
szinte mindannyian úgy döntöttek, hogy a járványhelyzet
ideje alatt felfüggesztik az
egyházi, gyülekezeti alkalmakat, élnek a digitális eszközök
biztosította lehetőségekkel, a
halaszthatatlan szertartásokon
pedig csak a legszűkebb családtagok vesznek részt.
A közösség egészségének
védelme érdekében az Oastea
Domnului méhkeréki gyülekezetében a személyes részvételt igénylő szertartások
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helyett imaláncot indítottak.
A Magyarországi Pünkösdi
Egyház és a Magyarországi
Baptista Egyház méhkeréki
gyülekezetei a közösségek Facebook-csatornáin követhetik
az istentiszteleteket. A Méhkeréki Betel Pünkösdi Gyülekezet pedig otthoni közös imára
invitálja a tagjait. Az Ortodox
Egyház az egészségügyi előírások betartása mellett a szokott rendben tartja meg miséit,
a híveket arra kérik, hogy 2-3
széknyi távolságra üljenek
egymástól, illetve a 65 év felettiek, ha tehetik, otthonról
vegyenek részt az imában.
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MEGELŐZÉS
Fontos tudni, hogy a koronavírus (az inﬂuenzához hasonlóan) cseppfertőzéssel terjed
A koronavírus ugyanúgy terjed, mint az inﬂuenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy szájból
származó apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. Ezért is fontos több mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől és betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal megfertőződhet
valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához
vagy szájához nyúl.
A MEGELŐZÉSHEZ A LEGFONTOSABB ÓVINTÉZKEDÉSEK
Néhány egyszerű higiénés szabály betartásával jelentősen csökkentheti az esélyét annak, hogy
elkapja a fertőzést:
• Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos,
hogy ne utazzon most például a gócpontnak számító Észak-Olaszországba vagy olyan
más területekre, amiről már tudni lehet, hogy sok a fertőzött.
• Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet, mert pl. a közelmúltban valamely külföldi fertőzött területen járt!
• Alaposan és gyakran mosson kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60%
alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az
ujjai közötti területekre is!
• Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre.
• Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és száját zsebkendővel, utána dobja ki
a zsebkendőt és mosson kezet!
• Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget!
• Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az érintkezés minden formáját!
• A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést tanácsos mellőznie.
• Fordítson fokozott ﬁgyelmet immunrendszere erősítésére, pl. fogyasszon elegendő vitamint!
• Ha Ön egészséges, az arcmaszk használata önmagában nem előzi meg a fertőzést.
• Az arcmaszk a megbetegedetteknek ajánlott, hogy ne terjessze a vírust egy-egy tüszszentéssel vagy köhögéssel!
El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek nincsenek tünetei?
A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül
történik. Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a betegséget, akinek egyáltalán nincsenek
tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél csupán enyhe tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, akinél csupán enyhe köhögés jelentkezik és
nem érzi betegnek magát.
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