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Zsombói

Hírmondó
Tisztelt Zsombói Polgárok!
Magyarország Kormánya a tömeges megbetegedést okozó
koronavírus-járvány megelőzése, következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében fenntartja a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet. Az Országgyűlés március 31-től felhatalmazta a Kormányt arra, hogy az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-,
vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények
alkalmazását felfüggessze, a törvényi rendelkezésektől eltérjen,
és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozzon. Az Országgyűlés
egyúttal megerősítette a veszélyhelyzet kihirdetésétől fogva hozott kormányzati intézkedéseket.
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az eddigi korlátozások – köznevelési és felsőoktatási intézmények bezárása, utazási
korlátozások, házi karantén szabályai, üzletek és vendéglátóhelyek nyitvatartásának korlátai, gazdaságvédelmi intézkedések
– mind érvényben maradnak. Kérem Önöket, saját védelmükben és mindannyiunk érdekében viselkedjenek továbbra is fegyelmezetten és tartsák be a rendkívüli intézkedéseket.
A rendkívüli intézkedésekről a híradásokból, illetve a
kormany.hu és a koronavirus.gov.hu internetes oldalakon
tájékozódhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által
létrehozott ingyenesen hívható zöldszámok – 06-80-277-455
és a 06-80-277-456 – a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon
szakemberek adnak információt az új koronavírusról.
Korábban már tájékoztattam a 70. életévüket betöltött lakosainkat, hogy segítségükre leszünk, ha önkéntesen vállalják, hogy nem mozdulnak ki otthonról és nincs
a környezetükben olyan rokon, barát vagy szomszéd,
aki segít nekik. Ugyanezt a segítséget most felajánlom
a 65 év feletti lakosainknak, valamint a krónikus betegségben szenvedő (elsősorban szív- és érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj- és vesebetegségek, immunszupprimált betegség)
vagy fogyatékkal élők lakosainknak életkortól függetlenül. Kérem őket, telefonon jelentkezzenek, akkor
is, ha nem igényelnek segítséget. Változatlanul az a célunk, hogy mindenkiről tudomást szerezzünk és senkit
ne hagyjunk magára a bajban.
Védőnőink az alábbi telefonszámokon várják hívásukat hétköznapokon 8 óra és 16 óra között:
30-824-6248 vagy 30-580-4232
Kérem azokat, akik már másnapra segítséget szeretnének kérni, minél korábban, lehetőség szerint délelőtt
telefonáljanak, hogy munkatársaink zökkenőmentesen
készülhessenek az igények kielégítésére.
Annak, aki ezt kéri, hetente 2-3 alkalommal bevásároljuk a mindennapi szükségleteket kielégítő élelmiszert, tisztálkodószert, kiváltjuk a rendszeresen szedett
gyógyszereket, illetve meleg ebédet szállítunk ki hétköznap és hétvégén a Jóbarát Vendéglőből. Mindezek költsége természetesen az igénylőt terheli, az önkormányzat
azonban a beszerzést és a házhozszállítást ingyen végzi.
A Csongrád Megyei Önkormányzat is segítséget kíván nyújtani azon idős személyeknek, akiknek nincs
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tőkkel nem tudnak kapcsolatot tartani. A segítség egy egyszerű
telefon formájában érkezhet. Egyelőre igényfelmérés történik.
Ezúton kérem azon idős lakosainkat, akik a kijárási korlátozások miatt telefon hiányában nem tudnak szeretteikkel beszélni,
jelezzék ezt valamilyen módon április 7-én, kedden 16 óráig: kérjék meg szomszédjukat, ismerősüket, hogy telefonáljon a
fenti telefonszámok valamelyikére vagy jelezzék a tanyagondnoknak, házi gondozónak, ha jár hozzájuk!
A piacot továbbra is nyitva tartjuk, ezzel szeretnénk hozzásegíteni a helyi termelőket áruik értékesítéséhez és biztosítani
lakosainknak, hogy egészséges, ízletes élelmiszerekhez jussanak
elérhető áron. A piacon a veszélyhelyzet ideje alatt – március
15. óta – nem szedünk helypénzt. Kérem, hogy az alapvető higiénés szabályokat a piacon is tartsák be, tartsanak egymástól
legalább 1,5 méteres távolságot.
Azok, akik munkájuk miatt még utazni kénytelenek, ﬁgyeljék a menetrendi változásokat, 2020. március 25-től ugyanis a
Volánbusz minden helyközi (országos, regionális, elővárosi, valamint a Budapest környéki) járata további intézkedésig tanítási
szünet idején érvényes menetrend szerint közlekedik.
Jó egészséget kívánok mindannyiuknak!
GYURIS ZSOLT
POLGÁRMESTER

KORMÁNY

INFORMÁCIÓ

FELHÍVÁS
AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.
Ezért arra kérjük idősebb honﬁtársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Kijárási korlátozás
Bizonyára mindannyian értesültek arról, hogy a Kormány
rendelkezett a kijárási korlátozásról, amelynek szabályai egyelőre április 11-ig vannak érvényben.
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést
– a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb
mértékűre korlátozni és a másik embertől lehetőség szerint
legalább 1,5 méter távolságot tartani, még a tömegközlekedési eszközökön is.
Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével –
tartózkodni tilos, kivéve az elvitelre alkalmas ételek kiadása és
elszállítása erejéig.
A lakóhelyet, a tartózkodási helyet, illetve a magánlakást elhagyni csak alapos indokkal lehet.
Alapos indoknak minősül:
• a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági,
mezőgazdasági és erdészeti tevékenység és az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket
árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás
• napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése (óvodába, bölcsődébe)
• az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, ﬁzioterápiás
kezelés, gyógytorna)
• az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú
gyalogos közlekedés
• a házasságkötés és a temetés szűk családi körben
• élelmiszerüzletben történő vásárlás
• illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletben történő vásárlás
• az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő
vásárlás
• a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve a
műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat
• a piacon történő vásárlás
• a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás
• az üzemanyag-töltőállomás felkeresése
• a dohányboltban történő vásárlás

• a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele
• a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele
• a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele
• a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások
igénybevétele
• a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és
postai szolgáltatások igénybevétele
• az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása
• a szülői jogok és kötelezettségek (például különélő szülő
kapcsolattartása a gyermekkel)
• a hitéleti tevékenység
• magáról gondoskodni nem tudó vagy segítségre szoruló
személy (például kiskorú személy, idős vagy beteg személy) részére történő segítségnyújtás, de ebben az esetben is ügyelni kell a megfelelő távolságtartásra.
Egyéni szabadidős sporttevékenység (például futás, kerékpározás), szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen,
valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel
közösen folytatható, de másoktól legalább 1,5 méter távolságot
kell tartani.
Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy
élelmiszerüzletbe, drogériába, piacra vagy gyógyszertárba
csak 9 óra és 12 óra között mehet. Ebben az időszakban ezeken a helyeken 65 évnél ﬁatalabbak nem vásárolhatnak. Ennek
a korlátozásnak a betartásáért a helyiség üzemeltetője felelős.
A kijárási korlátozások betartását a rendőrség ellenőrzi.
Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható az, aki ezeket
a korlátozó intézkedéseket megszegi. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer
forint.
Kérem, önmaguk és családjuk, szomszédaik és barátaik
egészsége és biztonsága érdekében vegyék komolyan ezeket a
szabályokat.
GYURIS ZSOLT
POLGÁRMESTER

Csongrád megyét is elérte a
madárinﬂuenza
Településünket tájékoztatta a Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya, hogy két Csongrád
megyei gazdaság állományában is kimutatta a madárinfluenza vírusát március 31-én a Nébih laboratóriuma. A két
állomány összesen csaknem 200.000 állatának leölése folyamatban van. A madárinﬂuenza múlt heti ismételt kitörése óta
már mintegy 40 gazdaságban van jelen a betegség. A hatóság a
CSI/01/00829-5/2020 sz. határozatával Zsombó teljes közigazgatási bel- és külterületére is megﬁgyelési körzetet rendelt
el és felsorolja a baromﬁtartó gazdaságokra és háztáji ud-

varokra vonatkozó intézkedéseket, melyekről a http://www.
zsombo.hu/hirek linken tájékozódhat bővebben. Annak, aki
internet hiányában a honlapon nem tud tájékozódni, de szeretné megismerni az intézkedések részleteit, kérésére postán megküldjük a határozat másolatát. Kérését a Polgármesteri Hivatalban telefonon jelezze a 62-595-555-ös számon!
A NÉBIH felhívja a baromﬁtartók ﬁgyelmét a járványügyi
előírások fokozott betartására.
A madárinﬂuenza betegséggel kapcsolatos bővebb információk, tájékoztatók elérhetőek a Nébih tematikus aloldalán:
https://portal.nebih.gov.hu/madarinﬂuenza.
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Tájékoztató a leendő Tájékoztató az
elsősök beíratásáról óvodai
beiratkozásról
Nefelejcs Katolikus Óvoda
SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Hogyan zajlik a beíratás?

6792 Zsombó, Mária tér 1-2.
62/595-588; 20/95-37-525

Hogyan zajlik a beiratkozás?

A jelenlegi járványügyi helyzetben az elsősök beíratása az iskolában
nem a szokott módon zajlik. A beiratkozást úgy szervezzük meg, hogy
biztosítsuk a megfelelő higiénés körülményeket. A beíratás fél óránként
zajlik, így a szülők elkerülik egymást. Ehhez időpontfoglalást a 06/202560848-as telefonszámon igényelhetnek március 31. és április 3.
között 8.00-tól 12.00-ig. A beíratások április 15-től április 24-ig zajlanak 8.00-tól 12.00-ig az iskola irodája előtti folyosón. (Az épületbe
a zsibongó ajtaján keresztül tudnak bejutni, a főbejárat zárva lesz.) A
beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a honlapról
(szikai.hu), így az előre kitöltött papírokat már behozhatják az iskolába,
de a helyszínen is biztosítunk kitöltési lehetőséget. (A tollakat, az asztalt
és a levegőt minden szülő után fertőtlenítjük.) A megjelenéshez csak az
egyik szülő jelenlétére számítunk.
A beiratkozásról május hónapban hivatalos értesítőt küldünk.

Mit kell a szülőnek magával hozni a beíratás alkalmával?
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
• a gyermek TAJ kártyáját
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar
állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási
kártya vagy állandó tartózkodási kártya)
• nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
(ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők
gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)
• a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosítási igazolványát
• az előre kitöltött formanyomtatványokat (amennyiben nem a
helyszínen szeretné kitölteni), melyek letölthetők a szikai.hu
oldalról
PÁLMAI PÉTER
IGAZGATÓ

A járványügyi helyzetre való tekintettel fenntartói utasításra az
az igazgatói határozat született, hogy a művészeti iskola 2. félévére
a térítési díjak és a tandíjak ﬁzetési kötelezettsége alól minden növendékünket felmentjük.
PÁLMAI PÉTER

A jelenlegi járványügyi helyzetben az új gyermekek beíratása az óvodában nem a szokott módon zajlik. A beiratkozást úgy
szervezzük meg, hogy biztosítsuk a megfelelő higiénés körülményeket.
A beíratás fél óránként zajlik, így a szülők elkerülik egymást.
Ehhez időpontfoglalást a 06/20-9537525-ös telefonszámon igényelhetnek március 31. és április 3. között 8.00-tól
12.00-ig.
A beíratások április 15-től április 20-ig zajlanak 8.00-tól
13.00-ig az óvoda irodája előtti helyiségében. A megjelenéshez csak az egyik szülő jelenlétére számítunk. (A beiratkozáskor
használt eszközöket és a levegőt minden szülő után fertőtlenítjük.)
A beiratkozásról május hónapban hivatalos értesítőt
küldünk.

Mit kell a szülőnek magával hozni a beíratás
alkalmával?
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
• a gyermek TAJ kártyáját
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a gyermek oltási könyvét
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem
magyar állampolgárok Magyarországon történő óvodai
ellátás igényléséhez szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya)
• nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet:
a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői
felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet,
gyám esetén: gyámhivatali határozat)
• a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosítási
igazolványát
Zsombó, 2020. március 30.
FOGASNÉ MATULA ZSUZSANNA - ÓVODAVEZETŐ

IGAZGATÓ
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