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POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI
EGYÜTTES RENDELKEZÉS
A Nyékládházi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjéről
1. A Polgármesteri hivatal ügyfélfogadását a
Kormány 40/2020 (III.11.) Kormányrendeletével
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel visszavonásig szüneteltetjük.

Tisztelt Lakosság!

2. Az ügyfelek telefonon, e-mailben, az ASP-rendszerben vagy E-papír szolgáltatáson keresztül
intézhetik ügyeiket. A papíralapú beadványokat a
Hivatal postaládájában kérjük elhelyezni.
3. Az együttes rendelkezés 2020. március 16. napján
lép hatályba.
Nyékládháza, 2020. március 14.
Tóth Balázs
polgármester

dr. Marcinkó Eszter
aljegyző

NEM LÁTOGATHATÓ
A MŰVELŐDÉSI HÁZ
A Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár a
koronavírus terjedésével kapcsolatban elrendelt
járványügyi intézkedések miatt 2020. március 17-től
nem látogatható. Az intézmény rendezvényei és
csoportos foglalkozásai határozatlan ideig elmaradnak.
A könyvtári szolgáltatások, valamint a fénymásolás,
nyomtatás és szkennelés határozatlan ideig
szünetelnek. Könyvtári tájékoztatás kérése,
kölcsönzés hosszabbítása telefonon és e-mailben
továbbra is lehetséges:
konyvtar@nyekladhaza.hu
06-46/591-253

Tisztelt Szülők!
A rendk ívüli helyzetre való tek intettel, a
településünkön márc. 16-20-ig a bölcsődében is
és az óvodában is ügyeletet tartunk. Az ügyleti
rendnek megfelelően a központi óvodában
vigyázunk a dolgozó szülők gyermekeire. A ládházi
tagintézményünk bizonytalan ideig zárva lesz.
A márciusi és áprilisi rendezvényeinket lemondtuk
(Mesefesztivál, Tojásfa díszítés). A nagycsoportos
gyermekek úszását elhalasztjuk abban a reményben,
hogy azt később, akár nyáron is le tudjuk bonyolítani.
Az anyák napi és évzáró/ballagási rendezvényeinkről
a későbbiekben döntünk.
Tisztelettel:
Gálné Vasvenszki Judit, intézményvezető

A koronavírus miatti védekezés során
meghozott kormányzati rendeletekről és
önkormányzati határozatokról és intézkedésekről szeretnék tájékoztatást adni.
Magyarország kormánya 2020. március 11.
napján veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek
következményeként 2020. március 16.
napjától az iskolákban a nevelés-oktatás
tantermen kívüli, digitális munkarendben
kerül megszervezésre.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A 45/2020 (III.14) kormányrendelet 2. § alapján a bölcsődei és az óvodai
ellátást végző intézmény esetében a rendkívüli szünet elrendeléséről
hoztam határozatot. A Mátyás király utcai óvodában és bölcsődében
egy-egy ügyeleti csoportot biztosítunk. A ládházi tagintézmény
bizonytalan ideig zárva lesz. A megelőzés érdekében az önkormányzati
fenntartású játszótereket lezárattam.
Az idősek nappali ellátását az ellátottak saját otthonában végzik a
gondozók, napi egyszeri meleg étel házhoz szállításával. A kiszállításos
és elviteles étkezés továbbra is zavartalan formában működik. A házi
segítségnyújtás során az egyedül élő időseket gondozók látják el. Az
intézményben a személyes ügyfélfogadás szünetel. Mivel a legveszélyeztetettebb korosztály a 60 évnél idősebb, illetve a krónikus alapbetegségben szenvedők, ezúton szeretném kérni, ha Nyékládházán
olyan egyedül élő idős emberről tudnak, akinek semmilyen segítsége
sincs, jelezzék a Gondozási Központ központi telefonszámán.
A 46/2020 (III.16) Kormányrendelet alapján a 70. életévüket betöltött
személyeket a kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket, vagy tartózkodási
helyüket ne hagyják el. Aki ezt vállalja, és erről az önkormányzatot
tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat
polgármesterének feladata.
Ha a betegség gyanúja felmerül (hirtelen jelentkező láz, köhögés,
nehézlégzés, szoros kapcsolatba kerülés valószínűsített koronavírussal
fertőzött személlyel), hívja fel rendelési időben háziorvosát, az alábbi
telefonszámon: 06-20-557-1904 és tartózkodjon otthonában a további
intézkedésig. A háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat látogatásának
rendjét szigorítja az önkormányzat, csak halaszthatatlan, sürgős esetben
keressék fel személyesen.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadását visszavonásig szüneteltetjük. Az ügyfelek telefonon intézhetik ügyeiket. A Furmann Imre
Művelődési Ház és Könyvtár nem látogatható. Nyékládháza városi
rendezvényei nem kerülnek megrendezésre. Az intézkedések visszavonásig vannak érvényben.
Nyomatékosan felhívom a gyelmet a járvány megelőzésével
összefüggő intézkedések és magatartási szabályok fokozott betartására.
Vigyázzunk magunkra, gyermekeinkre, szüleinkre!
Tóth Balázs, polgármester

BETARTANDÓ
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések
betartása szükséges:
• Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel,
vagy tisztítsa meg kezét alkoholos kézfertőtlenítővel!
• hazaérkezés után
• ételkészítés előtt és közben
• étkezés előtt
• WC használatot követően
• tüsszentés, köhögés, orrfújás után
• beteggel érintkezés előtt és után
• 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 (pl.: asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok,
WC-k, csapok, mosogatók és mobiltelefonok)!
• A gyermekek által használt játékok, eszközök napi
fertőtlenítő tisztítása javasolt.
• Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket!
• Kerülje az érintkezést betegekkel, aki köhög,
tüsszög, lázas – legyen bármilyen okból a betegsége (inuenza, bakteriális fertőzés, egyéb)!
• Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után azonnal dobjon
el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön illetve tüsszentsen, hanem a behajlított kar könyökhajlatába!
• Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot
másoktól!
• tartózkodjon a másokkal történő szoros zikai
érintkezéstől
• lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót
• használjon külön étkészletet
• használjon külön törülközőt
• Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi
tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), ezzel védje a környezetében lévőket!
• Szoptatási gyakorlaton ne változtasson, a
lehetőség szerinti leghosszabb ideig szoptasson!
(Nemzeti Népegészségügyi Központ)

Tisztelt Lakosság!

TÁJÉKOZTATÓ A
KORONAVÍRUS FERTŐZÉSSEL
KAPCSOLATOS TEENDŐKRŐL
A koronavírus 2019 végén Kínából indult, mára már Európára is
átterjedt, Magyarországon is megjelent. A vírus légúti tüneteket
okoz, ami lázzal, köhögéssel jár, súlyos esetben tüdőgyulladás
lehet a következménye. Cseppfertőzéssel és fertőző váladék
útján terjed.
A betegség gyanúja felmerül, ha
• hírtelen jelentkező láz, köhögés, nehézlégzés jelentkezik
• szoros kapcsolatba kerülés megerősített, vagy valószínűsített új koronavírus fertőzött személlyel
• koronavírus fertőzéssel érintett területen járt a beteg 14
napon belül.
Megelőzés lehetőségei:
• Gyakori alapos szappanos, alkoholos fertőtlenítős kézmosás
• Tömegrendezvények, elhalasztható utazások kerülése
• Köhögési etikett betartása (köhögés, tüsszentés papír
zsebkendőbe, majd annak eldobása a szemetesbe.)
Abban az esetben, ha ön a fertőzés tüneteit észleli magán, hívja
fel háziorvosát az alábbi telefonszámon 06-20-557-1904 és a
kapott utasításokat tartsa be. Tömegközlekedési eszközt ne
vegyen igénybe, és ismerőst se kérjen meg a rendelőbe való
szállításra. Tartózkodjon otthon a további intézkedésig.
Nyékládháza Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
Nyékládházi Gondozási Központ
A koronavírus fertőzések érdekében, 2020. március 16-tól
visszavonásig, a következő intézkedéseket tettem:
1. IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
Az ellátás az idősek saját otthonában történik az alábbi módon:
• A nappali ellátás gondozói rendszeresen felkeresik az
ellátottakat, és igény szerint gondoskodnak a bevásárlásról,
gyógyszer felíratásáról – és kiváltásáról.
• A napi egyszeri meleg ételt házhoz szállítással biztosítjuk.
2. ÉTKEZTETÉS
• A kiszállításos – és elviteles étkeztetést továbbra is
zavartalanul biztosítjuk.
3. HÁZI SEGÍTSÉNYÚJTÁS
• A családban élő ellátottakat – előzetes egyeztetést követően
– a hozzátartozók látják el.
• Az egyedül élő időseket – rászorultságtól függően – a
gondozóink látják el, akik a kialakult vészhelyzet miatt, csak a
bevásárlásról, gyógyszer felíratásról – és kiváltásról
gondoskodnak.
Intézményünkben a személyes ügyfélfogadás és az új
igénybevételek befogadása szünetel.
Elérhetőségeink:
- Telefonon: 46/391–345
- e-mail: gondozasikozpontnyek@gmail.com
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
Nyékládháza, 2020. 03. 15.
Éliásné Minden Mónika, intézményvezető

Tisztelt Lakosság!
A koronavírus fertőzés megelőzése
érdekében úgy határoztam, hogy az
önkormányzati fenntartású játszótereket a mai naptól lezáratom.
Kérem a Tisztelt Lakosságot a felelős
magatartás tanúsítására és szabadtereken is kerüljék a
csoportosulást!
Az intézkedés visszavonásig érvényes.
Nyékládháza, 2020. március 16.
Tóth Balázs, polgármester

VÁLTOZÁS!
Tisztelt Lakosság!
A veszélyhelyzet ideje alatt az Önkormányzat által a
ládházi orvosi rendelő felújítása miatt biztosított
helyi buszjáratok közlekedését felfüggesztjük.
Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel,
Tóth Balázs, polgármester

SEGÍTSÜK AZ IDŐSEKET!
Felhívás
Tisztelt Nyékládházi Lakosok!
Ezúton szeretném kérni Önöket, hogy ha tudnak Nyékládházán olyan egyedül élő idős emberről, akinek semmilyen
segítsége, rokona, ismerőse nincs ebben a válságos időszakban, kérem, a megadott telefonszámon jelezzék
nekünk. Fontos, hogy senki ne maradjon ellátatlanul,
ezért a jelzést követően gondozónőink felkeresnék az
érintetteket, hogy segítséget tudjanak nyújtani a bevásárlásban, gyógyszeríratásban - és kiváltásban, stb.
Elérhetőségünk:
Telefon: 46/391-345 munkanapokon 08:00-15:00-ig
"IDŐSEKET SEGÍTÜNK" néven létre
hoztunk egy olyan facebook csoportot,
ahová olyan gondozókat és önkénteseket várunk, akik a koronavírus járvány
tetőzése idején, az egyedül élő idős
embereknek szívesen segítenének.
Jelenleg még bírjuk erővel, de nem tudjuk, mit hoz a jövő
és szeretnénk felkészültek lenni, valamint már néhányan
eddig is jeleztétek, hogy segítenétek.
Fogjunk össze időseinkért!

Tisztelt Lakosság!

TÁJÉKOZTATÁS

Nyékládháza Város Önkormányzata a TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00001
azonosító számú„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Nyékládházán” tárgyú projekt kapcsán és a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00124
azonosító számú„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mályi,
Nyékládháza, Ónod és Igrici településeken” tárgyú projekt kapcsán vissza nem
térítendő támogatásban részesült, melynek eredményeképpen

Tisztelt Ügyfelek!

2020. március 16-án elkezdődik a ládházi orvosi rendelő felújítása.
A felújítás alatt a rendelés (háziorvos, gyermekorvos, védőnő)
a ládházi oldalon szünetel és a betegeket a nyéki oldalon lévő
Egészségügyi Központban fogadják.
A rendelés helyszíne:
Nyékládházi Egészségügyi Központ
3433 Nyékládháza, Kossuth utca 43.
A rendelési idő az alábbiak szerint alakul:
Orvos:
Dr. Veréb Ilona
(ügyeleti helyiség)

Orvos:
Dr. Jánossy Judit

Telefon:
(46) 309-433

Telefon:
06 (30) 985 9512
(46) 309-122

Rendelési idő:
Hétfő:
12:00-15:30
Kedd:
9:00-12:00
Szerda:
12:00-15:30
Csütörtök: 9:00-12:00
Péntek:
11:00-13:00

Rendelési idő:
Hétfő:
12:00-16:00
Kedd:
8:00-10:00
Szerda:
13:00-15:00
Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek:
8:00-11:00

Védőnői tanácsadás:
Szerda: 10:00-12:00 (csecsemő tanácsadás)
Csütörtök: 8:00-10:00 (várandós tanácsadás)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020 (III.11.) Korm.
rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése
értelmében a veszélyhelyzettel
kapcsolatos rendkívüli
intézkedésekről külön
kormányrendeletek
rendelkeznek, és a Kormány a
veszélyhelyzet fennállásának
szükségességét folyamatosan
felülvizsgálja.
A Magyarország Kormánya által
hozott rendkívüli
intézkedésekkel összefüggésben
tájékoztatom Önöket, hogy
2020. március 17. napjától
az ügysegédi helyszíni
megjelenés szünetel,
tájékoztatás céljából a települési
ügysegédi feladatot ellátó
kormánytisztviselő az alábbi
elérhetőségeken továbbra is az
ügyfelek rendelkezésére áll.
Ügysegédi feladatot ellátó
kormánytisztviselő neve:
Gulyás Ágnes
Telefonszám:
06-70-399-9544
E-mail cím:
gulyas.agnes@borsod.gov.hu
Beadványaikat előterjeszthetik
elektronikus (ügyfélkapu, e-papír
szolgáltatás) és postai (Miskolci
Járási Hivatal 3530 Miskolc, Pető
u. 23.) úton is.
Szíves megértésüket és együttműködésüket előre is köszönöm.
Miskolc, 2020. március 16.

Nyékládháza, 2020. március 16.
Éliásné Minden Mónika
Nyékládházi Gondozási Központ
intézményvezető

Tisztelettel:
Dr. Stiber Vivien s.k.
járási hivatalvezető
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