Méhkerék Község Önkormányzatának időszaki kiadványa

Átszabott korlátozások
Május 4-én vidéken megszűnt a kijárási korlátozás,
a korábbi szabályok már
csak Pest megyében és a fővárosban érvényesek. Korlátozások azonban továbbra
is vannak.
Az iskolákban június 2-ig
biztosan marad a digitális
oktatás. Az óvodák nem
működnek üzemszerűen,
csak gyermekfelügyeletet
biztosítanak. Ez a kötelezettség azoknál a munkahelyeknél is fennáll, ahol
a munkavállalók másként
nem tudják elhelyezni
gyermekeiket a munkavégzés idejére. Az új szabályok részleteiről bővebben
olvashat a 4. oldalon, az
egészségügyi ellátásokban
való részvétel feltételei pedig a 2. oldalon találhatók
(a Szerk.).
A Kormány döntése szerint augusztus 15-ig biztosan nem lehet 500 fő fölötti
rendezvényt tartani, így a
méhkeréki önkormányzat
úgy döntött, hogy a július
30.–augusztus 2. időszakra
tervezett Méhkeréki Uborkafesztivált lemondja, és
megkezdi a jövő évi program szervezését.
A rendelkezések változására akár heti szinten lehet
számítani, így érdemes ﬁgyelemmel követni az ezzel
kapcsolatos híreket.

Méhkerék Község
Önkormányzata
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Modern piactér Méhkeréken

Színvonalas körülmények
között, fedett helyen, parkolási lehetőséggel és szociális helyiségekkel kiegészülve tartható piac Méhkeréken. Bár az
ünnepélyes átadás még várat
magára, de az összes szükséges műszaki munka elkészült,
a kiegészítő szolgáltatások
rendelkezésre állnak, a használatba vételi engedély hatályos, és a piactartásról szóló
rendelet is életbe lépett. Tehát
a helyi termelői piac most már
az új helyen, szabályozott keretek között működik.
– Önkormányzatunk a Területi Operatív Program keretében 100 százalékos támogatást
nyert a piac megépítésére. A
teljes beruházás értéke meghaladja a 61 millió forintot.
A piaci funkció mellett egy
mosdókkal és parkolókkal
ellátott fedett, modern, inter-

Méhkerék Község Önkormányzata
az eddig kiosztott szájmaszkokon túl továbbra is
ingyenesen biztosít szájmaszkot
mindazoknak, akik ezt igénylik.
Igénybejelentés munkanapokon 8–14 óra között:
+36 66 277 760

Ziar periodic
al Primăriei
din Micherechi

Biztonságban
A veszélyhelyzetben is
biztonságosan
működik
Méhkerék. A szociális ellátások folyamatosak, és
az intézmények a bővülő
igényekre is felkészültek.
Többek között heti rendszerességgel mintegy ezer
adag ételt visznek házhoz a Gondozási Központ
munkatársai. Az általános
működési feladatokon túl
most nagy ﬁgyelem hárul
a fertőzésveszély csökkentésére mind az intézményeken belül, mind a szolgáltatás-nyújtás során, de még a
köztereken is.
Ugyanakkor szinte hétről
hétre változnak a körülmények részben a szabályozás,
részben a helyi igényeknek
megfelelően. Így például
egyre többen igénylik az
óvodai gyermekfelügyeletet, de mint munkáltató már
az iskolás korú gyerekek
számára is biztosítunk felügyelet a könyvtárban.
A változások okán rendszeresek az egyeztetések,
a vállalkozóknak, szervezeteknek igyekszünk mindenben a segítségére lenni,
hogy mindenki helyt tudjon
állni ebben az időszakban
is.
Méhkerék hétről hétre
bizonyítja, hogy az együttműködések révén minden
probléma megoldható. Köszönöm mindenkinek a türelmet és a támogatást!

aktív rendezvényteret is nyertünk, ahol a méhkerékiekhez
méltó módon tarthatunk közösségi programokat – tájékoztatott Tát Margit polgármester.
Az 540 négyzetméteres fedett területen 20 mobil árusító asztal biztosít kereskedési
lehetőséget. A rendelet szerint
hétköznapokon 7 és 16 óra között lehet piacot tartani. Azonban az általános piaci nap
változatlanul a csütörtök. A
szabályos működéshez hozzátartozik, hogy a piacfelügyelőnél helypénzt kell ﬁzetni.
A veszélyhelyzetben hozott
aktuális intézkedések szerint
a piacon 9–12 óra között az
árusokon és a személyzeten
kívül csak a 65 év felettiek
tartózkodhatnak, az ő vásárlási idejük erre a három órára
korlátozódik.

Tát Margit

polgármester

Legyen Partnerünk,
segítse Méhkerék erőfeszítéseit,
amelyeket az itt élők érdekében teszünk,
hogy csökkentsük a koronavírus-fertőzés
esélyeit, hogy megvédjük a falu lakosságát.
Adományával hozzájárulhat a további védőeszközök,
a közterületi fertőtlenítések, a segítségnyújtásra
szorulók ellátása és a további rendkívüli kiadások
biztosításához.
Felajánlását Méhkerék Önk. Járványelleni
védekezés számlájára:

11733175-15343769-10260016 utalhatja.
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Feltételekkel, de már működnek az egészségügyi ellátások
Feltételekkel, de már működnek az egészségügyi ellátások
Május 4-től újraindultak
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői ellátások és
a fogászati alapellátás, valamint a járóbeteg szakellátás, az egynapos ellátások
és a magánorvosi szolgáltatások is. A kijárási korlátozás megszűnését követően
is alapvető cél a lakosság
egészségének védelme, a fertőzés csökkentése és annak
biztosítása, hogy mindenki
a legmagasabb színvonalú
egészségügyi ellátásban részesüljön. A szigorú higiénés
rendszabályok és alapelvek
betartása mindenki számára kötelező, ugyanakkor sok
toleranciát és türelmet is igényel.
Összegyűjtöttük a helyben
igénybe vehető egészségügyi
szolgáltatások feltételeit.
Gyógyszertár:
Dr. Rokszin György
gyógyszerész
A kijárási korlátozások
enyhítése nem indokolja a
gyógyszertári
óvintézkedések enyhítését, sőt, fokozottabb körültekintést igényel a gyógyszerészektől és
gyógyszertári szakdolgozóktól, hiszen a célunk közös: a
gyógyszertárak
működőképességének fenntartása. Ennek
alapján a gyógyszertárban a
szájmaszk viselése kötelező,
a betegforgalmi térben pedig
csak annyian tartózkodhatnak,
ahány gyógyszerkiadó hely
működik. Amennyiben szükséges, kérjük, hogy a gyógyszertár betegforgalmi bejárata
előtt várakozzanak. Az idősek
védelme érdekében hozott
szabály továbbra is érvényben
van, vagyis 9-12 óra között kizárólag a 65 év feletti betegek
ellátása történik.
Háziorvosi rendelés:
Dr. Hanyecz Vince
háziorvos
A személyes találkozással
járó vizsgálatokat továbbra
is előzetes telefonos konzultációhoz kell kötni. A rendelésen kizárólag telefonon
előre egyeztetett időpontban
lehet beteget fogadni. Az előjegyzés fő szabálya óránként

ni. Az előjegyzés fő szabálya
óránként maximum 4 várandós/gyermek vizsgálata. Kérjük, hogy fordítsanak kiemelt
ﬁgyelmet az egyeztetett időpontok betartására, a váróban töltött idő és személyek
számának minimalizálására.
Szájmaszk viselése kötelező,
továbbá kötelező az épületbe
belépéskor az ablakpárkányon
kihelyezett
kézfertőtlenítő
használata. A rendelőbe belépéskor hőmérséklet mérés
szükséges, a várandósok/gyermekek között pedig legalább
1,5 méter távolságot kell tartani. Folyamatos fertőtlenítőszeres takarítást kell végezni.

maximum 4 beteg vizsgálata.
Kérjük, hogy fordítsanak kiemelt ﬁgyelmet az egyeztetett
időpontok tartására, a váróban
töltött idő és személyek számának minimalizálására. Szájmaszk viselése kötelező. A
rendelőbe belépéskor hőmérséklet mérés szükséges, a betegek között pedig legalább 1,5
méter távolságot kell tartani.
Folyamatos fertőtlenítőszeres
takarítást kell végezni. A stabil állapotú krónikus betegek
számára a gyógyszerfelírás és
orvosi tanácsadás távkonzultációval, telefonon is lehetséges.
Az orvos távkonzultáció alapján is rendelkezhet kórházi beutalásról és mentőrendelésről.

lező maszkot viselni, valamint
az ablakpárkányon kihelyezett
kézfertőtlenítő használata kötelező mielőtt belép az épületbe. Amennyiben lehetséges,
kísérő nélkül érkezzenek, ha
ez mégis szükséges, úgy a
kísérő személynek is kötelező betartani az óvintézkedéseket. Érkezéskor kötelezően
mindenkinek lázat mérünk,
illetve kérdőívet kell kitölteni
(akinek szükségeltetik hozzon
szemüveget magával). A váróteremben egyszerre csak két
páciens tartózkodhat 2 méteres távolságra egymástól.
Amennyiben az újraindítás során a betegek közötti
távolságtartás, fertőtlenítési
eljárások miatt nem biztosítható minden páciens néhány
napon belüli ellátása, akkor a
következő ellátási sorrend lép
érvénybe: 1. sürgősségi fogászati beavatkozások, 2. elkezdett és a krónikus fenntartott
kezelések folytatása, 3. az előző két kategóriába nem tartozó
kezelések elkezdése.

Fogászati alapellátás:
Dr. Patkás Orsolya
fogorvos
A fogászati alapellátást a következő feltételek mellett lehet
igénybe venni. Aki az elmúlt
időszakban bármilyen légúti
panasszal rendelkezett, vagy
lázas volt, semmiképpen se jelenjen meg a rendelésen telefonon érdeklődjön. Kizárólag
telefonos időpont egyeztetést
követően jelenjenek meg a
rendelőben, ennek elmulasztása esetén nem biztosíthatunk
ellátást. Különösen ﬁgyelni
kell a pontosságra, ha valaki
nem a megadott időpontban
érkezik, úgy új időpontot kell
kérjenek. Mindenkinek köte-

Védőnői ellátás:
Martyin Mihályné
területi védőnő
A személyes találkozással
járó vizsgálatokat továbbra is
előzetes telefonos konzultációhoz kell kötni. A rendelésen kizárólag telefonon előre
egyeztetett időpontban lehet
várandóst/gyermeket fogad-
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Járóbeteg szakellátások és kórházi kezelések
A Sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központban
(06-66/585-800), valamint a
gyulai szakrendeléseken és
szakambulancián (06-66/526526) kizárólag előzetes telefonos egyeztetés alapján lehet
részt venni vizsgálaton. Ezeken a helyeken is ún. előszűrés (testhőmérés) után lehet
igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat.
A kórházi egynapos ellátásokat kizárólag koronavírus-tesztelést követően végzik
el a Békés Megyei Központi
Kórházban. Ennek részletszabályai még kidolgozás alatt
állnak, így egyelőre csak az
előkészítésre van lehetőség a
szakrendelőkön keresztül.
Fekvőbeteg-ellátásban
egyelőre az akut esemény utáni rehabilitációs ellátásokat
indítja újra a kórház, helyileg
Békéscsabán.
Magánorvosi
szolgáltatások
A magánorvosi ellátások
sorra indulnak újra. Amit lapzártánk idején már biztosan
lehet tudni, hogy a Sanitas Diagnosztikai és Rehabilitációs
Központban Gyulán a legtöbb
orvosi rendelés újraindult. A
Coronella Orvosi Centrum
orvosai is sorra indítják a rendelésüket. A Sybilla Egészségközpont május második hetében nyitja meg kapuit.

Méhkerék Község Önkormányzat

Gyermekfelügyelet

A korlátozások enyhítése
óta egyre több munkahely
működése tér vissza a régen
megszokott rendhez. Így a tapasztalatok szerint egyre több
szülőnek jelent nehézséget a
gyermeke számára megfelelő
felügyelet biztosítása, hiszen
továbbra is az a javaslat, hogy
ne a nagyszülők vigyázzanak
a gyerekekre.
Az önkormányzat mind az
óvodás, mind az iskolás gyerekek számára biztosítja a felügyeletet. Az ovisokat a már
megszokott rend szerint 5 fős
kis csoportokban fogadják
az óvodában, előzetes jelzés
alapján. Az iskolások számára
pedig a könyvtár nyújt megfelelő környezet akár a digitális
oktatásban való részvételre is. Az erre való igényeket
Szabó
Ágnes
jegyzőnél:
+ 36 66 277 760 lehet jelezni.

Szabadban
fogyasztás
Kinyitnak a vendéglátósok.
A megváltozott szabályokról
a kormányrendelet megjelenésével egyidőben kaptak
tájékoztatást a helyi vendéglátósok és traﬁk-üzemeltetők.
Sokak számára az újranyitás
lehetőségét jelenti, hogy a terasszal vagy kerthelyiséggel
rendelkező vendéglátóhelyek
a szabadtérben újra bonyolíthatnak vendégforgalmat.
Méhkeréken minden érintett
rendelkezik szabadtéri vendéglátásra alkalmas hellyel.
Ugyanakkor az üzemeltető
felelőssége, hogy biztosítsa
asztaltársaságonként a 1,5 méteres távolságot és a higiéniai
előírások betartását. Bár a kiszolgáló személyzet számára
nem előírás a szájmaszk és a
kesztyű állandó használata,
mégis javasolt különböző biztonsági intézkedéseket bevezetni. Az új körülményeknek
mindenhol igyekeznek meszszemenőkig megfelelni.
Tekintettel arra, hogy nincs
már korlátozva a nyitva tartás
ideje, így mindenhol visszatérhetnek a megszokott rendhez. Az újranyitás időpontja
azonban mindenhol más, erről
üzletenként érdemes tájékozódni.

Újraindul az egyházi élet

tőtlenítésre is kérik a tagokat.
A Betel Pünkösdi Gyülekezet
is hasonló biztonsági intézkedéseket tett.
A Román Ortodox Egyház
a veszélyhelyzet ideje alatt is
folyamatosan biztosította a híveknek a miséken való személyes részvételt. A templomban
kiemelt ﬁgyelmet fordítanak
a higiéniai szabályok betartására, lehetőséget biztosítanak
a kézfertőtlenítésre és a szükséges személyes távolság
megtartására. Tekintettel arra,
hogy az Oastea Domnului
Gyülekezet tagjai jellemzően
inkább az idősebb korosztályból kerülnek ki, ezért különösen fontosnak tartják az alapos
felkészülést, így május 17-től
lesznek ismét rendszeres találkozások.
A Magyarországi Baptista
Egyház Méhkeréki Gyülekezete május végéig változatlanul online eszközökkel tartja
meg istentiszteleteit.

Mindenki nagyon várta már,
hogy a gyülekezetek, az egyházi közösségek ismét együtt
folytathassák a hitéletet. Ezért
is hívta egyeztetésre az önkormányzat az egyházi vezetőket
a kijárási korlátozás megszűnése után.
Valamennyi
felekezetben
arra törekszenek, hogy újraindulhassanak a gyülekezeti
alkalmak, ugyanakkor felelősséget érezve a tagok iránt
igyekeznek minél jobb megoldást találni arra, hogy az előírt
szociális távolság megtartható
legyen, hogy a veszélyeztetett
korosztálynak számító 65 év
felettiek számára kimagasló biztonságot nyújtsanak, és
persze minden higiéniai előírásnak messzemenőkig megfeleljenek.
A Magyar Pünkösdi Egyház
Méhkeréki Gyülekezete külön
fenntartott helyet biztosít az
idősebb korosztály tagjainak.
A szociális távolság megtartása mellett belépéskor kézfer-
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Változik a fenntartó
Elhárult minden akadály a
fenntartóváltás elől a Méhkeréki Román Nemzetiségi
Óvoda működésében. Ahogy
arról korábban beszámoltunk
a Méhkeréki Román Nemzetiségi Önkormányzat március
második felében kezdeményezte a fenntartói feladatok
átvételét. A fenntartóváltás
célja, hogy hosszú távon biztosított legyen az óvodában
mindenki számára a nemzetiségi nevelés és oktatás lehetősége, valamint annak személyi
és eszközfeltételei. Ehhez pedig a helyi román önkormányzat a jelenlegi szabályozások
szerint sokkal jobb ﬁnanciális
hátteret tud biztosítani, mint
az eddigi működtető települési önkormányzat, amely erőn
felül ﬁnanszírozta a minőségi
munka feltételeit.
Az eljárás során több szervezet egyetértését is be kellett
szerezni. A legtöbb érintett
rövid idő alatt támogatóan állt
a kezdeményezéshez. Lapzártánk idején utolsóként érkezett
meg a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának egyetértése, ezzel a
következő fázisába lépett az
eljárás. Ennek megfelelően a
most beíratott ovisok már biztosan úgy kezdik el az óvodát,
hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat működteti azt.

A Könyvtár Házhoz Megy
A veszélyhelyzet idején sem kell lemondani
D]ROYDV£V¸U¸P«UēO
1. YiODVV]RQN|Q\YWiUXQNJ\ĦMWHPpQ\pEĘOZZZPHKNHUHNKX
2. DGMDOHLJpQ\pWPXQNDLGĘEHQ06 66 277 549 vagy
EiUPLNRUZZZIDFHERRNFRPNRQ\YWDUPHKNHUHN,
3. pVDYiODV]WRWWN|Q\YHWNp]EHVtWMN
Ha tanácstalan, könyvajánlóval segítünk a választásban,
kövessen bennünket Facebookon.

„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni.
Átélni és túlélni is.”
(Vekerdy Tamás)

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.

Hiteles információk:
https://koronavirus.gov.hu/
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VÁLTOZTAK A KORLÁTOZÁSI SZABÁLYOK
A Kormány 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedésekről értelmében vidéken május 4-től megszűnt a kijárási korlátozás. A veszélyhelyzet azonban továbbra is fennáll, és az új rendelkezések új lehetőségeket és új korlátozásokat is bevezettek.
1. Mindenki köteles más emberekkel – kivétel a közös háztartásban élők – a szociális
érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot tartani. A védőtávolságot az utcán, a boltban, vendéglátóhelyen, ügyintézéskor, egyházi eseményeket, esküvőkön, temetéseken is meg kell tartani.
2. Az üzletben vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön a szájat és az orrot el kell
takarni. Javasolt a szájmaszk viselése, de sálat, kendőt is lehet használni erre a célra.
3. Megmaradt az idősek idősávja. Azaz 65. év felettiek az élelmiszerüzletet, drogériát,
gyógyszertárat, gyógyászati segédeszköz üzletet továbbra is csak 9 és 12 óra között
látogathatják, és ebben az idősávban csak ők tartózkodhatnak ezekben a helyiségekben. A piac is ezek szerint működik.
4. Valamennyi üzlet nyitva tarthat időkorlátozás nélkül, és a vásárlók által látogatható.
5. A vendéglátóhelyek a kerthelyiséget és a teraszt megnyithatják a vendégek számára.
Asztaltársaságonként a védőtávolságot meg kell tartani.
6. Bármilyen szolgáltatás – korlátozás nélkül – igénybe vehető, pl. fodrász, kozmetikus.
7. A szabadtéri múzeumok, az állatkertek, a strandok és a szabadtéri fürdők kinyithatnak.
8. Közösségi rendezvényeket továbbra sem lehet tartani.
9. Vallási események (pl. mise, istentisztelet), polgári házasságkötések és temetések tarthatók. A szociális távolság megtartása azonban itt is kötelező.
10. A felsőoktatási intézmények a rektorok döntései szerint látogathatók.
11. Sportrendezvények nézők nélkül tarthatók, az edzések újra indulhatnak.
12. Az országhatár átlépésére vonatkozó korlátozások folyamatosan enyhülnek. Elsődlegesen továbbra is munkavégzés céljából, a megfelelő dokumentumok birtokában,
a határ 30 kilométeres sávjában lehetséges átlépni a szomszédos ország területére.
Budapesten és Pest megyében változatlanul érvényben vannak a kijárási korlátozás rendelkezései, amelyek a helyben élők mellett minden olyan magyar állampolgárra vonatkoznak, akik munkavagy egyéb ügyben szeretnének ezekre a területekre utazni.
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