Méhkerék Község Önkormányzatának időszaki kiadványa

Veszélyhelyzet 2.0
A koronavírus-járvány második hullámában november 4-től
ismét veszélyhelyzetet hirdetett a
kormány, amelynek értelmében
különleges jogrend lépett életbe
hazánkban. Ezzel egyetértésben az Országgyűlés 90 nappal
meghosszabbította a kormány
felhatalmazását a veszélyhelyzet
kezelésére, amely így 2021. február 8-ig tart.
Az első intézkedések között
számos olyan korlátozás lépett
életbe, amely a személyes találkozások számának csökkentését
célozta a gazdaság működőképességének megtartása mellett.
Így elsősorban a szórakoztató
intézmények, a kulturális és a
sportélet, a rendezvények területén történtek jelentős bezárások,
korlátozások. Az éjszakai kijárási
korlátozás szintén az első döntések között szerepelt. Azóta már
bővült a maszkviselés kötelezettsége, és egyre több a kimondottan az időseket védő intézkedés.
A tesztelések száma jelentősen
megnőtt. Az egészségügyben jelentős átszervezések, intézkedések történnek annak érdekében,
hogy a koronavírussal fertőzött,
kórházi, ill. intenzívellátást
igénylők maradéktalanul ellátáshoz jussanak. Mindezek mellett
számos döntés születik a kialakult helyzet kezelésére, ezeket a
kormányzati csatornák folyamatosan kommunikálják.
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Méhkerék összefog a bajban
Kérem, segítsen, hogy felelős gondolkodással, a közösség iránti felelősségvállalással és nem utolsó sorban
sok-sok türelemmel megőrizzük Méhkerék működőképességét ezekben a nehéz
időkben is!
Lassan nincs olyan intézmény, szervezet, tágabb vagy
szűkebb család, amelyet ne
érintene közvetve vagy közvetlenül a koronavírus-járvány. Csak úgy őrizhetjük
meg a közfeladatok és az elérhető szolgáltatások működőképességét, ha mindenki
odaﬁgyel a saját kontaktjaira,
a lehető legminimálisabbra
csökkenti azokat, illetve, ha
felmerül a fertőződés gyanúja, azt azonnal jelzi a munkáltatójának, hogy megtehesse
a szükséges intézkedéseket.
Mindemellett indokolt esetben
az önkéntes karantént vagy az
otthoni munkavégzést is lehet
alkalmazni.
Az önkormányzat az általa
fenntartott intézményekben
fokozottan ﬁgyel a higiénés
szabályok betartására. A konyha épületébe a dolgozókon
kívül csak az ételszállításban
közreműködő szociális dolgozók léphetnek be. Az óvodában napi szintű a teljes körű
fertőtlenítés. A hivatalban
csökkentettük a személyes
ügyfélfogadás időtartamát és
kötelező a kézfertőtlenítés és
a maszk használata. Indokolt

esetben pedig külső szolgáltatótól rendelünk meg egy teljes
körű fertőtlenítést egy-egy
intézménybe. A közterületek
fertőtlenítését is igyekszünk
rendszeressé tenni, a piac területét hetente 3-szor fertőtlenítjük.
A méhkeréki pedagógusok
önkéntes szűrése megkezdődött, és heti rendszerességgel
ismétlődik. A Sarkadi Járási
Hivatallal való jó együttműködésünk okán egy 4 fős Team
minden hétfőn reggel Méhkeréken kezd, az iskola után az
óvodában szűrnek. Az oktatási-nevelési intézményekben a
gyerekek lázmérést követően
kezdhetik meg a napot. Az
érintésmentes készülékeket a
helyiek által biztosított járványalapból fedeztük. A szociális szférában dolgozóknak és
az egészségügyi szakembereknek kormányzati segítséggel rendszeresen biztosítjuk a
védőfelszereléseket.
A méhkeréki időseket több
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helyi intézkedéssel is segítjük,
hiszen tudjuk, hogy őket fenyegeti leginkább a betegség
súlyos következménye. Így
az ellátást igénylők házhoz
kapják az ebédet a hétköznapokon. Bárki kérhet segítséget
a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, még szombatonként is. A legtöbb idős méhkeréki által látogatott piacon
pedig kötelező a maszkviselés.
A jelen helyzetben nagyon
nagy jelentősége van a személyes felelősségnek. Azzal
tehetjük a legtöbbet egymásért, ha odaﬁgyelünk magunkra. Kérem, aki beteg, tünetei
vannak – akár koronavírustól,
akár más fertőzéstől – ne menjen közösségbe, ne intézzen
ügyeket és ne induljon el a
boltba. Tegyünk meg minden
tőlünk telhetőt, hogy Méhkerék áldozatok nélkül vészelje
át ezt az időszakot!
Tát Margit
polgármester

házi savanyúság,

édesség,

mézeskalácsot,

ivólevek,

házias sütemények,

méz,

házi sonkák, füstölt áru,

sajtkülönlegességek,

szezonális zöldségek-gyümölcsök,

helyi száraztészták,

frissen készült LÁNGOS
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TÁJÉKOZTATÓ COVID-19 fertőzésben szenvedő, vagy erre gyanús betegeknek
Adminisztratív teendők:
Fejfájás, láz, köhögés, gyengeség, íz-és szaglásvesztés esetén
a háziorvos telefonos értesítése. Ha bármelyik tünetet észleli
magán semmiképp ne menjen be a rendelőbe előzetes telefonos
megbeszélés nélkül! Ha alapos a gyanú COVID-19 fertőzésre
PCR tesztet rendelünk Önnek. A mentőszolgálat munkatársai
felveszik Önnel telefonon a kapcsolatot (kb. 1-3 nap, leterheltségtől függően) és egyeztetnek mikor és hol történik meg a mintavétel.
Fontos, hogy jó telefonszámot adjon meg nekünk, ezen fogja
a Mentőszolgálat és Népegészségügyi Osztály felvenni Önnel a
kapcsolatot! Ha megtörtént a mintavétel kb. 4-6 nap múlva megjelenik a lelet az EESZT rendszerben, illetve elérhetővé válik az
ügyfélkapu e-egészségügy rendszerében. Akinek van ügyfélkapu hozzáférése, az tudja saját magának ellenőrizni az eredményét. Akinek nincs annak, mi nézzük a leletet az EESZT-ben.
FONTOS: Mi nem tudjuk meggyorsítani sem a mintavételt
sem az eredmény megszületését, ez teljesen automatikus, nincs
beleszólásunk a rendszerbe!
Amennyiben COVID-19 fertőzés gyanúja áll fent, nagyon
kérnénk Önöket, hogy tartsák be az önkéntes KARANTÉN előírásait. Ez azt jelenti, hogy otthonukat ne hagyják el (kivétel lehet a mintavétel). A karantén a tünetek megjelenésének napjától
min. 10 napig tart. A karantén feloldásához további tesztre nincs
szükség. Munkába álláshoz csak és kizárólag egészségügyi dolgozóknak van szüksége negatív teszteredményre. Amennyiben
Ön dolgozik, értesítse munkahelyét a betegség fennállásáról, de
lázasan semmiképpen ne menjen dolgozni, és feltétlenül tájékoztasson minket is időben a táppénzigényről!

Otthoni teendők:
Izoláció a család többi,
egészséges tagjától (otthon is
maszk, lehetőség szerint külön
szoba, fürdő időben elosztott
használata). Rendszeres kézés felületfertőtlenítés. Bőséges folyadék fogyasztás, min.
2 liter/nap, de láz esetén több
is lehet. C-vitamin 1000 mg/
nap, D3-vitamin 3000 NE/nap,
Magnézium 300-400 mg/nap.
Lázcsillapítás, izomfájdalom, fejfájás: Paracetamol 3-4
x 500 mg, Ibuprofen max: 600 mg/nap, Metamizol (algopyrin)
3-4 x 500 mg/nap.
Köhögéscsillapítás: Mézes tea. Száraz köhögés esetén háziorvosa receptköteles gyógyszert ír fel. Amennyiben lehetőség
van napi 1-2-szer vérnyomásmérés, gyakran van alacsony vérnyomás. Naponta lázmérés. Telefonos egyeztetés háziorvossal
2 naponta.
Amennyiben állapota hirtelen rosszabbra fordul, mellkasi fájdalom, fulladás, nagyfokú gyengeség jelentkezik, azonnal hívja
a mentőszolgálatot a 112 telefonszámon!
Ha kérdése van, hívja háziorvosát.
Vigyázzunk egymásra!
Dr. Hanyecz Vince
,GĞVHLQNYpGHOPpEHQ~MV]ROJiOWDWiVWLQGtWRWWXQN
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szeretnénk segíteni azzal, hogy a napi bevásárlást
a Gondozási Központ munkatársai jelzés alapján intézik.

Korlátozott személyes ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
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ha megtehetik, ne menjenek
közösségbe, tömegbe.

A Polgármesteri Hivatal személyes jelenléttel járó ügyfélfogadási
rendje az alábbiakra változik a veszélyhelyzet ideje alatt:
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„Az olvasás – ha élvezetet okoz – segít élni. Átélni és túlélni is.”
(Vekerdy Tamás)
A könyvtár bezárt, de a kölcsönzés folyamatos, mert
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A KÖNYVTÁR HÁZHOZ MEGY
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Ha tanácstalan, könyvajánlóval segítünk
a választásban, kövesse a Méhkerék
Község Könyvtár Facebook-oldalt.
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Új játékok az óvoda udvarán
Új játékelemekkel bővült a
Varázskert Óvoda játszóudvara. Az egymásra épülő
beruházássorozat következő állomása az óvodában a
játszóudvar modernizálása,
bővítése volt. Több játékelemmel bővült a kínálat:
egy mászófalas torony, egy
hintaállvány fészekhintával,
egy emeletes homokozó és
egy dupla torony ferde híddal épült meg november közepén.
A teljes beruházás fedezetét egy sikeres Magyar Falu
pályázat biztosította. A tartós anyagból készült elemek,
amelyek az uniós szabványok

Járdaépítés
a központban

Jelentős járdafelújítási programba kezdett Méhkerék. Pályázati támogatással összesen
mintegy 500 négyzetméternyi
járda újul meg a falu központjában, összesen 5 millió forint
értékben. Az önkormányzat
saját kivitelezésben végzi el a
munkálatokat.
Sokan bosszankodtak és nagyon sok jelzés érkezett a hivatalba a töredezett, járhatatlan,
vagy éppen balesetveszélyes
járdák miatt. A feladat adott
volt, csupán a beruházáshoz
szükséges forrást kellett megtalálni. Erre végül a Magyar
Falu program „Kistelepülések
járda építésének, felújításának
anyagtámogatása” alprogramja adott lehetőséget.
A beruházás keretében elsőként kapott térburkolatot a
templom és a művelődési ház
előtti szakasz. A munkálatok
folytatódnak a hivatal előtti jelentős területen, és a piactól az
egészségház előtti szakaszon a
gyógyszertárig. A teljes kivitelezést az önkormányzat munkatársai végzik el.

szerint készültek, illetve a
munkálatok és a projekt egésze 3,6 millió forintos értékkel
gazdagította a falut. – Az a cél,
hogy a méhkeréki gyerekek
neveléséhez, oktatásához a 21.

századi elvárásoknak megfelelő körülményeket teremtsünk.
Lépésről lépésre haladunk a
feladattal – fogalmazott Tát
Margit polgármester az új játszópark telepítésekor.

Új lehetőségek az agráriumban
Új fejezet kezdődik a gazdálkodással foglalkozó családok
életében a november közepén elfogadott törvény értelmében. A
jogszabály tovább erősíti a családi gazdaságokat, kedvező adózási feltételeket, csökkenő adminisztrációs terheket és a 21. századi elvárásoknak megfelelő működési környezetet biztosít az
őstermelők számára.
A világjárvány árnyékában, még november elején rendezett
Méhkerék fórumot a témában, ahol a megyei főfalugazdász,
Buka Szabolcs ismertette a NAK által kidolgozott lehetőségeket.
Tekintettel arra, hogy Békés megyében Méhkeréken a legmagasabb az őstermelők aránya, valóban nagy érdeklődés övezte a
szakmai programot. A ﬁgyelem középpontjába kerültek mind az
őstermelők adózásának változásai, mind a méhészekre vonatkozó külön szabályozások. Ugyanakkor a legnagyobb kíváncsiság
a családi gazdaságokkal kapcsolatban alakut ki, hiszen ez az új
forma biztosíthatja a generációk közötti átmenetet a közepes
méretű gazdaságok számára is.
A januártól hatályos szabályokat fontos részletesen megismerni és felkészülni az alkalmazásukra, így a veszélyhelyzet enyhülése esetén újabb szakmai program várható a témában.
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Szociális tüzelő
Jelentős mennyiségű tüzelőtámogatáshoz juthatnak
a rászoruló méhkeréki háztartások. Ugyanis az önkormányzat sikeresen pályázott
a Belügyminisztériumhoz, és
a falu számára közel 3 millió
forint tüzelőtámogatást nyert,
amit ráadásul közel fél millió
forint önerővel ki is egészít.
A képviselő-testület meghatározta azokat a kritériumokat,
amelyek alapján kiosztásra
kerül a mintegy 700 mázsa
barnakőszén. A támogatásra
170 igénylés érkezett.
Az igénylések feldolgozása
folyamatos a hivatalban, szeretnék, ha a bírálatra is mihamarabb sor kerülne, hogy a tüzelő karácsonyig mindenkihez
eljusson. A döntést eredetileg a
képviselő-testület hozta volna
meg, de a különleges jogrend
idején ez a hatáskör átkerült a
polgármesterhez. Tát Margit
azonban mindenképpen kikéri
a képviselők véleményét a támogatásként juttatott mennyiségekről.

Zöldségek a
konyhára
A közfoglalkoztatás keretében, a mezőgazdasági programban dolgozók munkája
révén jelentős mennyiségű
friss zöldség-gyümölcs került
a napközi konyhára. Az őszi
betakarítások végeztével pedig sokszor még a „kamrapolcokra” is jutott a megtermelt
javakból.
Így 206 db 5 l-es üveg savanyított csemege uborka, 15
db 5 l-es üveg szilva, körte és
alma vegyes befőtt, valamint
még 15 l szilvalekvár került a
közétkeztetésbe. Idén 5 mázsa
káposztát sikerült betakarítani, amiből savanyúkáposzta
készül. Mintegy 50 kg petrezselymet és 150 fej zellert
tudtak „téliesíteni” a közfoglalkoztatásban dolgozók a szezon végén.

Méhkerék Község Önkormányzat

2020/VIII. Különszám

Országos intézkedések december 11-ig
• Kijárási tilalom van érvényben az ország egész területén nem lehet közterületen tartózkodni este 20 óra és hajnali 5 óra
között. Ez alól csak a munkába járás és a munkavégzés ad felmentést.
• Az üzletek és a kisipari szolgáltatók este 19 óráig tarthatnak nyitva, utána csak a munkavállalók tartózkodhatnak az épületben.
• A védett vásárlási idősávban, hétköznaponként 9–11 óra között, hétvégén 8–10 óra között az eladókon kívül csak a 65 év
felettiek tartózkodhatnak az élelmiszerüzletekben, drogériákban és gyógyszertárakban.
• Az ország összes postáján a nyitást követő egy órában elsőbbséget biztosítanak a kiszolgálásban a 65 év felettieknek.
• Kötelező a maszk viselése az üzletekben, a gyógyszertárakban, a hivatalokban, postán, egészségügyi és szociális intézményben, a tömegközlekedési eszközökön és azok váróhelyein.
• A 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken kötelező a közterületek polgármesterek által meghatározott részein is
maszkot viselni. Így aki ilyen településre utazik, tájékozódhat a részletekről az adott önkormányzat honlapján.
• Tilos akár szabadtéren, akár zárt térben rendezvényeket tartani.
• Mindenféle gyülekezés, csoportosulás tilos.
• A családi összejöveteleken legfeljebb egyszerre 10-en vehetnek részt.
• Az esküvőket vendégek nélkül, a legfontosabb szereplőkkel lehet megtartani, lakodalom nélkül.
• A temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt.
• Bezártak a vendéglátóhelyek, csak elvitelre és kiszállítással lehet a vendégeket kiszolgálni.
• Bezártak a közművelődési intézmények és szabadidős sportlétesítmények. Kizárólag a versenysportolók számára engedélyezettek a csapatsportok edzései és mérkőzései, az amatőrök és a hobbiból sportolók egyénileg, kizárólagosan
szabadtéren mozoghatnak.
• Bezártak a szálláshelyek, csak üzleti célú vendégek számára lehet szállást biztosítani, ill. képzések helyszínéül szolgálhatnak a szállodák.
• A középiskola és a felsőoktatás áttért digitális tanrendre, a kollégiumokban külön engedéllyel maradhattak diákok.
• Az általános iskolai oktatást folytató intézmények és az óvodák a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett, személyes ellátást nyújtva működnek tovább.
• Kórházi ellátását sürgős esetben lehet igénybe venni, a nem életmentő beavatkozásokat elnapolják.
• Az egészségügyi alapellátások – háziorvos, fogorvos – előzetes telefonos egyeztetés, időpontfoglalás mellett vehetők
igénybe.
• A legtöbb hivatali ügyintézést online formában ajánlják, az elengedhetetlen személyes ügyintézéséhez időpontot kell foglalni.
• A veszélyhelyzet 2. időszakában lejáró okmányok (azaz 2020.11.04-től) érvényességi idejét meghosszabbítják a mostani
veszélyhelyzet végét (2021. február 8.) követő 60 nappal. Ez vonatkozik az első veszélyhelyzet ideje (március 11.-július
3.) alatt lejárt okmányokra is, de nem vonatkozik a két időszak között (július 3.-november 4.) érvényességüket vesztett
dokumentumokra.
A kormányrendeletben rögzített szabályok és korlátozások betartásáta
rendőrség szigorúan ellenőrzi, a szabályszegést pedig büntetik.

Méhkeréki intézkedések, szabályok a járványhelyzetben
• November 16-tól azoknak az idős méhkerékieknek, akik ebédet igényelnek,
a házi gondozójuk kiszállítja az ételt, így az időseknek nem kell sorban állniuk a konyhán, de nem is léphetnek be az épületbe.
• Minden méhkeréki idős embernek segítünk a bevásárlásban, még szombatonként is, csak telefonon jelezni kell az igényeket: Jova Ádám +36706040329
• A piacon mindenki – árus és vásárló – számára kötelező a maszk viselése;
továbbá, kérjük tartsák az ajánlott 1,5 méteres távolságot és kerüljék a csoportosulást.
• A piaci napokon rendszeres a terület fertőtlenítése, így kedden, szerdán és
csütörtökön, az esti órákban a piac területén vegyszeres fertőtlenítés történik.
• Méhkerék olyan közterületein, ahol előfordulhat sorban állás, javasoljuk a
maszk viselését, pl. a gyógyszertárnál, a húsboltnál, a postánál, a buszmegállókban stb.
• A templomi és gyülekezeti közösségi alkalmakat december 11-ig biztosan
minden méhkeréki egyházi felekezet felfüggeszti, ez idő alatt többen online
formában hívják közös imára a gyülekezeti tagokat.
• Az egyházi vezetőkkel közösen arra kérjük a lakosságot, hogy a korlátozások
idejére függesszük fel a virrasztást, csak a temetések legyenek megtartva a
szigorú előírások betartásával.

• Bezártuk a közművelődési intézményeket, ezzel együtt szünetel a néptáncoktatás és a baba-mama klub, de ismét mindenki számára elérhető a „Könyvtár
házhoz megy” program.
• A polgármesteri hivatalban korlátoztuk a személyes ügyfélfogadást, de ezzel
együtt több minden intézhető e-mailben és telefonon. A személyes ügyintézés során kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés.
• A sportpályán és a sportparkban engedélyezett a személyes edzés, de csapatsportra és csoportosulásra nincs lehetőség, ez alól csak a Méhkerék SE saját
edzései jelentenek kivételt.
• Az óvoda várja az egészséges gyerekeket, betartva a szigorú járványügyi
szabályokat.
• Az óvodában és az iskolában érkezéskor mindenkinek kötelező az érintésmentes lázmérés.
• Rendszeressé váltak a közterületi fertőtlenítések. Így hetente legalább egy
alkalommal minden olyan forgalmas közterületi rész – egészségház, buszmegállók, gyógyszertár, forgalmas üzletek bejáratai – vegyszeres fertőtlenítésre
kerül, ahol sokan megfordulnak.

A helyi szabályozáson túl természetesen minden kormányrendeletben szabályozott korlátozás és intézkedés Méhkeréken is
érvényben van. Különösen fontos betartani a járványügyi szabályokat, így a távolságtartást, a maszkviselést és a rendszeres
kézfertőtlenítést, kézmosást. Aki pedig betegnek érzi magát, tüneteket tapasztal, ne menjen közösségbe, hívja háziorvosát.
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